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BELLEROPHON: 
| | e of 

LUST tor WYSHEYT,; 3 
peen Door 

Sinne-beelden leerlijck vertoont. 
Waer bp gevoegt zijn 

De Vrolijcke Stèmmen, of, Stichtige en vermaechelijche 
Liedekens en: Dichten, genomen uyt de geoorlofde Vrolicka 

heyd, tot opweckinge der goede zeden. 

Waer by noch konnen gebonden werden, het Tweede 
deel Urania of Hemel-fang , als mede het Derde deel, _ 

Gefang der Zeden, wan den felfden Autheur, 

En op’t nieuw daorgaens bee meerdert en verbetert en 
met De alderfthoonfte Boyſen op Muſyck nooten gepaft 7 

en met Konſt platen geciert. Door. D P, Pers. 

De Mufijck door C-ornarrs pe kERUW gecorrigeert 

neft IE 

= ee ne 

CAmferdam, Gedruckt vóór de wed: van Gysbert ds Groot „opds 
Nieuwendijck, tuffchen de twee Haerlemmes-(luyfen, 

in de Groote Bybel , 1695 - 

Met Privelsgi e. 



’ — 

PRIVILEGIE — 
D Ee Staten van Hollandt enbe Weſt-Dzieslandt / Doeu te weeten à 

Alſoo ons bertoont is bp be DEED, ban Michiel de Groot, Boeck⸗ 
berktoopster tot Amſterdam; Dat Ig ap nieuws gedzuch: hadde / ſeker 
Boetk geincituteer: Bellerophon,ofte Luft vor Dijggepr Dor Sinne · beel⸗ 
Den herrijch vertoont; als mede her Tweede Deel Urania ofte Hemel: 
farq/en Get Derde Beel genaemt Befang der Zeden) met Honft-platen 
bercierr Hoog D. P. Pers. ende be Muſijck han Cornelis de Leeuw, in Octa⸗ 
Ba, het welae haer feer Beel quam te hoften , doch was fp Puppluaure bes 
Bach: / dar her ſelbe Bosch wel Ucht daoz vmant mocht naergedgzucht wers 
Ben tot hate fchade ; foo Keerde fp Dupplianre haer ín afie Onderdanige 
hept tot Ons / biddende dar het Onfe gelicfte zjn machte, haer te bes 
guuitigen met een Peivilegie Boor Den tijbr ban dyftien eerft-komerde 
Jaren in behaorlüche fazma; SOO IST. Bar Wp de faheen’t berz 
foech Bootfz. obergeinercht hebbende / ende genegen wefende Er bede ban 
De Buppliance / npt onfe rechte wetenfchan, Zonberaine machten authos 
ritent/ De ſelve Supuliante geconfenteerr / geaccozdeerc en geoctropeert 
hebben / confenteren; accogderen en octroperen musdeſen; Tat ſp gedu⸗ 
rende den tüdt ban vijftien eerſt achter⸗eenvolgende Garen Get veoorßz. 
Bocck genaemt Bellerophon, ofte Tuſt tot Wisbept / boog Sinne⸗beel⸗ 
den heerlctt vertoont / enz. Als mede het Cweede Deel Urania ofte He⸗ 
melſang/ ende het Derde Beel genaemt Geſangh der Zeden met Ronſt- 
platen rd dooz D.P. Pers, ehde de Muſhel ban Cornelisde Leeuw 
in Ectaðbo / binnen be boogfs. onfen Lande alleen fal mogen drzucken / doen 
drucken uptgeven en verkopen; berbiebende daerom: alten ende eenen paer 
lijcsen / her felbe Boech in ’t geheel ofte Deel naer te dzucken / ofte elderg 
uaergedzukt binnen den felhen orſen Zande te brengen, uptte geben ofte 

te verhopen / op verbeurte van alle De naergedzuchte/ mgebrachte ofte bere 
hochte @remplaren / en een boeie Van Dzie hondert guſdens dder-en-bos 
Hen te verbeuren; te appticeren een Derde part boog ben Officier Die De 

_Calaerge doen fel / een Gecde part boog den armen rer piaerten Daer het 
cafus voorvallen fal/ en her tefteerende Derde part boor De Puppliante. 
Alles in Dien verſtande dat HPP Be Puppliante willende gratsficeren mee — 
deſen onfen Octrope / alleen tar Herhoedinge ban hare ſchade / door bet 
nadzuchen Han her voorſz. Boecht/ Daer door ín eenigen deelen berftaen / 
Den inuehouden ban Dien re advoueren ofte te authoriſeren / ende beel min 

„her felve ondet oute befcherminge eenig meerder credit / genſien ofte repu⸗ 
ratie te geen ; Nemaer de Puppliante in caf Daer in iets onbehoorſyck 
ſoude magen influeren / alte het felbe tot haren latte fai gehouden weten te 

verantwoorden; tot Dien eye de wel expreſſelyck begerende / bat hp aldien 
_ fp defen onfen Octrope boog het ſelve Boech fal witten flellen / Daer ban 
geene geabhzebieerde ofte gecontraheerde mentieen fal mogen maken / 
“nemaet gehouden fal wefen °r ſelve Betrop ín *t geheel / en fonder eemge 
emíffie daer Boog te dzucken ofre te Doen Dzuchen ; Ende dat fp gehouden 
ſal zjn / een Exemplaer Ben her voorſz Boeck gebonden en wel gecoudiz 
tíoneert/ te beengen in De Bibuotheecq van onfe Uiniverfitept tot Lepben/ 
en Daer ban behooglijch te Doen bijcken/ alles op pepne ban het effect ban 
Bien te berliefen. Ende ten bien epnde de Puppliante deſen outen Conſen⸗ 
te en Octrope mogen genieten alg na behoren. Zaften wp allerten eenen 
pgelfjcheu Dieu her aengaen mact/ Dar fp de Suppliante ban ben fnnehous 
be van Defen/ doen / taten en gebogen / ruſtelück / bzedelijcht en bolkomentz 
ich genie:enen gebzupchen / cefferende alle belerrer cautracie. Sedgen 
in den Mage / onder onfen grooten Zegele hier aen boen haugen Den 
24 Fuip! za’t Saer ons Meeren en Paligmaherg dupſent teg hondert 
Zui cute tachtigh· ' 

ei ï G. FAGEL. 

Ter Ordonnantie van de Staten 

SIMON van BEAUMONT. 



zie * Den Frentfeſten s Wifen, Hoog-gelcerden 
‚en Jeer Vermaerden 

BTEKCOB CATS, 
Penfionaris der Stad Dordrecht. 

Erentfette, wrijft, en Hoog-geleerde Heer ; 

— Anneer ich ín deſe Winterſche abonden Lao: nit 
à Vi 4). hadde genomen / eenig werck / alceede bp mp aen: - 
AAG gebangen/ te bolboeren / ben ick ban tec zijden 
dooꝛ bele verhinderingen daer af getrocken/ alfoa 

dat ick om mijne bupten-uren niet geheel ledig te laten ont⸗ 
flippen, ne en Dan, eenige Dichten/ bp mp eertijts uptgez 
geben / hebbe verandert: en alfo mp geraden dachte / Daer pet 
bp te voegen / ben ich ín deſe vroljcke begeerlijchhend gez 
raeckt / dat ich mijne flechte en ongetoonde Liere, de Werrelt 
hebbe derben vertoonen / om daor mijn eenboudig gelupt / 
andere tot een beel lieffelijcher gaten acugenamer Seſang 
op te wecken. Ick hebbe miju stoffe genomen midden ugl 
Des Werrelds berdozbenthend / dach alfo / Dat ick het leerlijke 
en eerlijchen beaogende / het vrolijcke hier en Haer hebbe onder 
gemengt/ om alſoo de Gonckhepd/ dre meeft tot geple en onz 
befchofte dertelheden genegen is / bier dooz ſoetjes af te ley: 
deu, Want dit gebzeck fiet men daozgaeng dat bele fchoone 
nieuwe vonskens met fulche ontuchtige dichten worden upte 
gegeven / dat de eerlijcke en kunſche ooren Daer bau een afkeer 
Dragen: en ebenwel bp gebreck ban ſtichtige geſangen / den 
gemeenen fleur volgen / daer fp anderſints het dertele wel hers 
Werpen / en ‘teerlijke omhelſen ſouden. Ick hebbe AE, dez 

fe mijne foetigheptjeg Willen toe-epgenen/ te meer À E. nn / 
naer °t uptgeben ban mijnen JON AS de Straf Predicker, 
opgeweckt / en (dooz bzieben) te gelijck vbermaent / Dat men 

ooꝛſake hadde / in Dat Deel / onfen tijd geluckte wenſchen / 
dewijle men fiet dat de eedele Dicht konſt nu by belen cot 
ſtichtinge mazd aengelepd / eu gefinpbert ban de ongebondene 
“tachten/ Die met doen alg De luſten te kittelen en ban de 
Deugd af telepden. Ick hebbe Brer mm Dit flechte ſtaelken ee⸗ 

nige Dichtjens, Geſangen / en zedige uptbeelBingen voor⸗ 
geſtelt / en in der haeft / tert de Derucker befig Was / —* 



Verbeek des Dichters, &c. 
De penne geworpen / wat mp nu en Dan mocht ín Den fin ſchie⸗ 
ten: UE befchepdenttept han alles wel ten goeden Dupden / 
en de misflagen gunſtig berbeteren / ten epnde / andere mo: 
gen werden opgeweckt/ om met een geeftiger ftoffe de onz 
ften PI goede Zeden te helpen bercieren. Doch ick wil met dez 
fe Kleynighentjes U €. ooren níet bezwaren / alg die met hoo: 
ger ſtoffen beſig zijn; maer hebbe alleen mijne genegenthept be: 
toonende/ Daer mede U B Kinderkens willen bereeren/ (omt 
bp haer hupsraedte boegen) ten epnde de felbe / fich daer ín 
bermakende/ Daer upt mogen pluchen / Wat haer mach bez 
haeglijck wefen, 

Erntfefte, wijfe, &c. 

Neemt mijne be poftighent in’tgoede / en Blijft met alle 
de uwe/ in des Alderhoogſten bewaringe getrouwelijch bez 
bolen. In Amfterdam. UE.E. Dienftwiilige 

DP. Pers. 

— — eem — 

Verſoeck des Dichters, aen allen den 
geenen, die ’t eeniofints mag aengaen. 

W Y leven nuin fulcke een afgunftige Eeuwe , dat men by na niet 
aengenaems voor den dag mach brengen, 't en zy dar het te 

vooren met een Lijfwacht van Hellebardiers en Trawanten befet zy , 
of met een flercke borftweringe van Privilegien beveftigt; evenwel 
verftout fich noch de afgunftigheyt, en taft ook aen d'uytmuntenfte 
Hoogheden, en dringt midden door de Hellebaerden, Spieflen en 
Privilegien. Om defen dan eenighfins in haren loop te ſtutten, wil 
ick alleen verfoecken en vriendlijck bidden dat de redelijckheydt 
mach foo veel plaetfe vinden, datſe my mijne Genuchtjes en Vro- 

bijckheytjes niet willen misgunnen ‚ maer laten die ſelve vry en vranck 
pafleren, te meer, niemant hier aen iet eygens heeft, alfoodieuyt 
onfen eygen Tuyn gepluckt, en van onfebloemkens te famen geſet, 
en tot niemants fchade of nadeel zijn uyrgegeven. Indien UE. defe 
behaeglijck zijn, wy konnen, met Godts genade,-die felwe ver- 
heit » verplanten , vermeeren , na dat het ons fal goetduncken. Nie= 

vant maeye dan, daer hy niet heeft gefaeyt , maer late dit aen fijner 
eygen Heere, dieter uwen dienft, u van herten alles goets wenft. 

* 
* Bon Toe- 
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Toe-eygeninge 

Aen alle 

Edele Verftanden, 
En 

Aenradinge tot de eerlijcke Konften en 
Wetenfchappen. 

Hy die door °t beylig vocht zijt deftig opgetogen, 
* En hebt de reyne melck der wijcheydt ingefogen , 

Die vaneen hooge geef? , en uyt een edel hooft, 
Zijt uyt Fupijngebaert, en uyt fijn breyn geklooft; 

Gy die fijn fackels volgt , en?t vrolijch licht fiet blinchen, 
En dagelijchs zijt gewoon der Goden dranck te drincken, 

Wiens lippen zijnbedouwt met overheylig nat, 
En die de wijsheyt gaert ineen vergulde vat : 

Ich bid u foete Jeugt, waer toedusovergeven, 
Dat gy u hooge Geeft, buygt na het wulpfche leven? 

Segt waerom heeft de waen > in u brootdroncken hert, 
Dus krachtelijck u ziel betovert en verwert ? 

Dat ay dus heel ont-aerdt, uvoeghtnaflinchze wegen, 
Waer door dat lof, nocheer, noch hoogheyt wort verkregen; 

Maar fchuyft dat fchoonyuweel , der deugden edel pant. 
Dus onbedacht ter z;, en dwaeflych vander handt. 

Gewwent u geeftig breyn tot treffelijcke ſaken, 
Dan fuldy metter tijdt een hoeger Wijsheyt fmaken ; 

Want offchoon d'aenvang [uur ook moeylijk valten fwaer , 
Saa wort heteynd’gekroont met Eer en Staet hier naer. 

Dan wat door’t klamme ſweet, befuurt worten verkregen, 
Dat plagmen, boven’tgoudt, teeerenenteswegen; 

Vermits bet vluchtig goedt han erven eenig zwijn, 
Maar by kan van de konft geen Heer oferve zijn. 

Dus moetmen am de deugt den fleylen bera beftappen, 
En fchreumen , noch het fweet , noch oock de fchuyne trappen, 

_ Wamt door geftage vlijt en ſoven inder nacht, 
Wout wijsheyt, door de konſt, ter werelt voortgebracht. 

| Sict 

Net 



__Toe-eygeninge. 
Siet hoe de Koopman flaeft door onbekende wegen, 
Enis mijn Lijf en Ziel tot alle winft genegen: 

Ja om dit loofe goed hy alle dingen waegt, | 
Tot hy de Buych vol natof zijde hleeders draegt. — 

Oonbedachte Menſch! (verſopen in de baren 
Des pelt-fuchts) hoe derft ghy door °t brache water varen, 

Om een foo fnooden winf? die felffijn Meefler hoont, 
Die voor fijn foete ruf? , hem ſchandelijck beloont ? 
U Geeft gaat hoogeraan: Neen, neen , ghy moet u wennen, 
Dat Wijsheyd, Eeren Konſt, u wagen alijd mennen: 

U lant moet ziünbeëgt, beploegt met wackre vreugt 
Soo dat 9y ’t nare zweet van d'oxlels ruychen meugt, 

En d'arrebed niet ontfien , waer door ghy wert verheven, 
Maer ruychen nadelamp, de opkomft van u leven, 

Ghy fiet den waren loon voor uwe vlijt bereyd. 
De eer en hooge ſtaet, der deugden treflijckbeyd : 

Oma foo tot eender tijd den Landen voor te fchrijven, 
Hoe yder fijn beroep geruftelijck fal drijven : | 

En wefen alseen Vorf?, uyt wien geftadig vliet 
De grontveft vande tucht, en’tloffelijch gebit. 

Daerfuldy danbefien, wat konften al vermogen; 
Hoe heerlijch. dat fe ſtaen voor aller Menfchen oogen, 

En waer toe’t fcherp vernuft , door reden wort gebracht, 
En hoe bet domme breyn wert over al veracht. 

Geleertheyd maeckt haer volck tet alle kunſt genegen; 
De dom-aert dit verfmraet en.doeter alles tegen : 

Want wat de Meefter drucht ’t is al vergeefs. gesvrocht A 
De plompaert wort door vlijt tot geene kont gebracht, 

Hy iseen groove leen, feer vuur en onbefneden, 
Een doode fchildery , een beeld’nis fonder vreden: 

Een fchaduw fonder Man, een leven fander geeft, 
Geen weefen, maer een fchijn, en eene houte leeft. 

Noyt heeft Apollo ’t hooft met Lauwer omgewonden, 
Van die hy heeft tetraegenflapsrig bevonden: ꝛ rd 

Maer heeft den wach’ren Haenbaer tot cen beelt geftelt , 
Die der Geleerden vlijt verkondigt in bet velt, 

\ 

Die 



Toe-eygeninge. 
Dies morgens voor den dag, de lieve Son gaet wecken, 
Op dats” uyt haer Palleys en woning fou vertrechen ; 

Ent Beyhendat den daum uyt alle kruydenfuygt , 
Dat is de rechte fchool die van haer deugden tuygt, 

Dat nijvrig uyt.den Thijm, en fy uyt duyſſre Bocken, 
Gaen al ’t verborgen foet met grooten yver foechen: 

Waer over haer een krans van Lauwer wort bereyt, 
En tot een eeuwig lof om haren flaep gebreyt, 

Omdat fy door de vlijt, Parna(lusopgeflegen, 
Verkrijgen Phoebus gunſt en al der Mufen zegen: 

En dooreen flerche drift, verheven in delocht, 
Is van baer al 't geheym der Goden door gefocht. 

Hier fal Euterpes fluyt , een geeftig deuntje fpeelen, 
Enons haer foet vermaeck en blijdfchap mede deelen: 

Dedeuntjes vande vreugt, die ineen deftig hert, 
Ontſteken eene brant in vrolijchheyd en fmert. 

Hier is geen vuyle mond, geen onbefchofte reden, 
Geen dertelheydoftocht, tot engebonden zeden: 

Maer eenig vrolijch Lied, dat zedig enverbeuot. 
Den Sangers onderwijft , eneerbaerheyten deugt. 

Hier is geen geyle praet , van Venusvoryerzen, 
Maer eene Vreugde-fang vol flechte rijmerzen. 

Diet huyfche oor behaegt, enboud dat inbedwanch, 
En dult geen licht geral noch geyle Minne-ranch,: 

Sy hoeft voor oud of jong haer foete toon te dechen, 
Maer fal inyders Ziel een nieuwe vreugt verwecken ; 

Want wie de deugt en vreupt en eerbaerheid vernvegt , 
Daer is haer foet gefluyt en ſtemme na gevoegt. 

En of hierom de Nijd haer eere wil benijden, 
‚ Sootuystdereden hlaer, oock in dees woefte tijden, 

Dat eerbaerheyt en deugt en wijcheyt alles plant : 
‚ _ Geluckig waer de deugt en wijsheyd is in't Lant. 

A 4 | IN- 
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INLEYDINCE 

Tot de 

LUST der WYSHEYT, 
Zijnde een Vermaeck der Fonchheydt. 

Ne. Leer wy tot onfe Gefangen geraken , ful- 
len wy tot de inleydinge van diefelve een 

handelen , om alfodoor defen wegaente 
wyten , hoe fich de Jonekheytindeie fake 

b met betaemlijkheyt {al hebben te dragen. 
t Vermaeck of de Vrolijkheyt, na dathet eenige be- 

palen, is een fekere vergenveginge des gemoets de wel- 
ke bekent wort uyt dingen, die de Natuur betaemlijk 
Zijn, die oock van Plato op driederieye manieren wor- 

en aengemercke. Want alfoo de Lente of de eerfte 
groente voor het vermaeck wert uyt-gebeelt, waer in 
alles met een wackerheit en Jeugdige bloeyende kracht 
en vrolijckheyt voortkomt: alfoo komt oock het Ver- 
maek in de Lente, dat is in het bloejende leven des men- 
fchen alder-meeft voor den dag , want men fiet, dat die 
oock wackerft en meeft tot alle Vermaeck genegen is. 
Maer gelijck de Velden, Boomen en Kruyden wel moe- 
ten werden geheegten waergenomen , fo men daer van 
goede vruchten meent te verkrijgen, alfo behoortmen 
dan oock de Jonge edele verftanden alder-eerft in goe- 
de zeden en konften te onderwijfen en op tetrecken, 
op datmen daer van fodanige vruchten mach verwach- 
ten, gelijckmen van de Velden, Boomen en K ruyden 
verhoopt. Doch alfoo de ongehavende Velden, Bo- 
men, en Kruyden meerendeels wilde en onfmaeklije= 
ke vruchten voortbrengen, foo brengen oock de onge- 

| havende 

a Ml 



Inleydinge tot de Luft der Wijsherdt. &c. 
havende en onbefnoeyde verftanden meerendeels 
vruchten voort, die de zedigheyt en deugt miet be- 

_tamen : Want als die felve het ruyme fpoor gewent 
zijn, lopen zy tot haer eygen verderf en ondergangh, 
het vermaeck misbruyckende Waer over Horatius dit 
felve in fijne Dichtkantt feer geeltig van de onbe- 
fchaefde en dertele verftanden fingt: 

De Melk-muyl, uyt fijn’s Meeflers dwang, 
Die gaet nu fijne vrye gans, 
Hy rijdt te Paerdt en tijdt ter jacht, 
En neemt flechts op de Welluft acht, 
Verkieft feerlichteenwilde baen, 
En acht niet op fijn Voogds vermaen, 
Verflint en quiſt zijneygen goedt, 
Dat hy te los en wulps verdoet : 
Sulchs dat hy trots en onbedacht 
% Goedt onderwijs terflont veracht. 

Hier uyt wort verftaen datmen de teere verftanden 
by tijts moet befnoeyen, op dat wanneer haer den 
toom wat los wortgeviert, fy niet terftont uytſpatten, 
want men moet de quade Kinderen des gemoeds, ter- 
wijl die jong en teer zijn, met de wortel uyt-roeyen, 
en aen den fteen verpletten, gelijck hier van Ovsdius 
in fijne minne-raadt, hoewel een Heydenzijnde, een 
feer goede leſſe geeft, daer hy feyt: 

Als ude tochten in’t gemoedt 
Befpringen, fet dan fchrap uvoet, 
Belet het onkruydtenbet quaet, 
En® Paert, aleertop”t hollen flact , 
Want dralen heeft foo grooten kracht, 
Sulehs dat de tiidt een druyve bracht, 
De Boom die nu haer lommer fpreyt , 
En breedt en wijt haer bladersleyt, 
Die kofimeneerft gelijck een kruydt, 
Met teere handen roeyen uyt ; 
Maer als de fiecht’ „haer wortel fchiet, 

_ Pan helpen al de kruyden niet. 
A5 Sao 



Inbeydinge tor de Luft der Wijsheyt, 

Soo moet men dan het onkruydt by tijts uytwieden, 
en de plante buygen terwijl die fwak en teer is, om alfo 

_hetvermaeck in hare palen te omhelfen. Enalfoohet 
vermaeck geenfins wordt verboden, als het gefchiedt 
tot cerlijcke oeffeninge en ftichtinge fijns felfS of des 
ever-naeftens, {oo mach het dan niet getrocken wor- 
den tot een ruyme wegh der dertelheden en wulpfighe- 
den. Wan: al wat de percken van Eerbaerkeyt en Se- 
digheyt overtreedt, dat magh geen vermaeck, maer 
lichtvaerdigheid en ongebondenheid genaemt werden. 
Hier over is’t dat Xenophon in de Spreucken Socrates ; 
willende aenwijfen den weg van’t Vermaeck, foo ftel- 
de hy de vijf Sinnen in’t midden, waer door men al 
het vermaeck {chepte. Wat vermaeck neemt het Ooge 
als ’ fijn gefichte keert tot het aenfchouwen van de 
wonderen Gods, foo op der aerden als in den Hemel ? 
maerin’tegendeel, foo men die felve tot die Ydelhe- 
den uytfchiet , eylaes! hoe veele zijnder door bedro- 
gen > Waer door is Samfon verleyt? door de oogen, 
want hy feyt vande NAA te Thimnat: zy heeft my- 
ne oogen welgevallen. Waer door is David geftruyckelt? 
doorde oogen, want hy fagh dat Bathfeba fchoon was. 
So dat men wel ma g feggen, dat de oogen d'alder-aen- 

genaemſte Spiegels zijn , wanneer fe recht worden ge- 
ftiert, anders zijnfe verleyders, die oock de alderfterk fte 
Vrooimfte en Heylighfte | Mannen konnen vervoeren ; 
daerom bidt oock David tot Godr , Dat hy fijne oogen 
wilde af-wenden vande ydelheyd. Wat de finaeck aen- 
gact, hoe aengenaem en vermaecklijck de felve is, wort 
door de hongerige en grage mage beproeft, en tot fijn 
recht wit gebracùt zijnde, doetle den Menfch met ver- 
maeck leven , maer door haer misbruyck doetfe den 
Guifigaert om halsbrengen. En wardereuck belangt, 
daer in heeft God geen kleyn vermaeck gegeven, alfoo 
wy daer door alle lieftijcke roofen , bloemen ende reuck- 
wercken, door’t middel van de Locht, als door twee 
fluys-gaten ter neufe laten doordringen, maer in ’% te- 
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Of Vermaeck der fonckheyd. 
gendeel, de felve misbruyckende, gedijtfe tot onfen - 
dood ett ondergang. ’t Gevoel heeft zijn vermaeck, - 
want alle raftelijcke dingen worden daer door gekent „ 

en na datfe aengenaem zijn, foo fcheppen wy daer in 
te grooter behagen, maer in't tegendeel fullen fy haer 
quetfen aen de fcherp-fnijdende Swaerden ; want de 
handen zijn den Meníche gegeven tot taften en voe- 
len , alwat tot noodigheyd en betaemlijckheyd vorder- 
lijck is. 

Maer alhier letten wy infonderheyd op't vermaeck 
vandeooren, wantdaer door wordt al het hieflijck gee 
luyt begreepen , dat eenighfints kan bedacht worden. 
Het oogefiet wel , maer de ooren hooren de levendige 
ftemme. En hierom feyde Xerxes, dat de ziele inde 
Ooren woonde, want die felve vermaeckte fich in 
twel-fpreken, en bedroefde fich in de vuyle monden. 
Waer over de Oude de Ooren, de Wijsheid hebben 
toegewijd, en hadden oock een gewoonte, dat wan= 
neer zy hare Kinderen gemoeteden., dat fy die felve 
voor de Coren kuften, liefkofende, 't geene, waer 
door de Wijsheid wierde gevat. Waer over wy altijdt 
luft behooren te dragen, om het eerlijcke en betae m- 
lijcke te hooren. Infonderheyd lettende op de belofte 
Chrafti, datſe falieh zijn die Godts Woordt hooren en dat 
bewaren. Of gelijck Bernardus ſeydt, Dat is een goedt 
Oòr 't welch gaerne nutte dingen hoort „ ent gehoorde wijf= 
lijck onderfcheyt, en ’r geene verftaen is, gehoorfaemlijch 
uytvoert. Enalfoo het oor geen kleyn vermaeck fchept 
in het lieflijck geluyt , en in de aengename ftemme, 
foo hebben wy ’t vermaeck van de Ooren eenige vro- 
lijckheyd toegevoegt, voor den dagh brengende eenige 

‚ ftichtelijcke Gefangen, Liedekens en Dichten „ die 
al te famen na de Zeedigheyd en Deugd gericht zijn, 
fpelende daer in door verfcheyde floffen , om den Men- 
fchete vermaken en de Jonckheyd de betaemlijckheyd 
en achtbaerheyd aen te prijfen. Want de Achtbaerheyd 
en Eerbaerheyd isal’tgene , dat aende natuur betaem- 
— lijck 



— rabe 

Inleydinge tot de Luft der Wijsheydt , 
Eijck is, waer in de Matigheyt en Zedigheyt met een 
fekere, edele, vrye en burgerlijke maniere uyt blinckt, 
fuleks dat fich oock de Achtbaerheydt, in alle dingen; 
die tot de Eerbaerheyt behooren, in 't gemeen wyd- 
toodigh verfpreyt, en in 't befonder tot alle foorten 
van Deughden, volgende de dingen die recht en eer- 
lijck zijn, als recht en eerlijck , vliedende die dingen , 
die onrecht en oneerlijck zijn, als quact en anbetaem- 
tijck , ftrydigh zijnde tegens de behoorlijckheydt en 
Eerbaerheydt. Want de Achtbaerheyd: is een kleeten 
cierfel dat den Ouden en Jongen feer wel paft, foo in 
woorden als in wercken. 

En na dien het Vermaeck niet kan wefen fonder 
vrolijckheyt des herten, foo wort dat felve altijd: van 
een foodanige geoorlofde vrolijekheyt verftaen, die 
na de reden en Chriftelijeke zedigheyt gericht is. De 
vrolijckheyt is by den Chriftenen altijt toegelaten ge- 
weeft, fulcks, datfe oock in de openbare Feeft-dagen 
met kranskens verfchenen , dragende oock Palm en 
Olijf-taxkens in hare handen, ter gedachteniſſe van de 
overwinninge die de geeftelijcke Vrede-Vorlt Fefus 
Chriftus hadde verkregen, gelijck Tertullus verhaelt. 
De Heydenen hadden oock hare vrolijckheyd ‚ want fy 
plachten in hare Feeftdagen de Vrolijckheyt met Bloe- 
men en kranskens te vercieren : Ja zy gebruyekten 
oock daer toe in hare gefelfchappen een Mirten-tack , 
want als fy over tafel faten en vrolijck waren, zoo 
fangden fy d'eene den anderen den Mirten-tack toe, 
die dan oock terftont daer naer een gefängh op hefte, 
foo haeft hy dien ontfangen hadde, gelijck Plutarchus 
verhaelt. Soo dat het Vermaeck door een geoorlofde 
vrolijckheyd , niet kan worden misprefen , zijnde 
“felve by nade natuureygen. 

De Stadigheyt en Deftigheyt is oock boven mate te 
prijfen, voor die van eengeflooten en befadigt oordeel 
zijn , maer dit is een yeder niet gegeven. Vrolijck te 
zijn entetreuren, heeft elk fijn tijt, doch alles by mate. 

GL Waer 



Of vermaechder Fonckbeyt. 
Waer over oock Ariftoteles ſegt, datter geen wijs 
Man is, fonder onfteltenifle des gemoets, doch hy 
houd mate. En dit is den Menfcheeygen , dat hy treu- 
re of vrolijck zy: Maer niet te treuren cn niet vroe 
lijk te zijn, mach men eer by een block als by ecn 
Menfch vergelijcken. 't Is dan Menfchelijck, dat de 
droefheyt en vrolijckheyt elck hare plaets hebben. 
Maer men moet niet foo ftuurs wefen als Socrates, de 
welcke nimmermeer enig teycken van droef heyd of 
blyfchap vertoonde , navolgende de ftuursheyt van 
Anaxagoras en Ariftopbanes , die daer nimmermeer 
lachten; want defe gaen de palen van de behorelijck- 
heyt te buyten, en al wat buyten fchrcef gaet, is lafter= 
lijck: Gelijck daer was de geftadige lag van Democrs- 
tus, en’t gedurig fchreyen van Heraclitus. De achtbaer- 
heyt houd in alles de middelweg , en vertoont ons wat 
billick , vorbaer en betaemlik is: En’tisbetaemlik, dat 
wy inde algemeene faken vanouders, vrienden en ma- 
gen, of blijdfchap en droef heyd {cheppen, ’t felve be- 
toonende door geluckwenfchingen, of door mee-wa- 
righeyt, maer altijt moeten wy, gelijck gefeytis, in 
onfe genegentheden en tochten des gemoets, ons met 
een gematigde eerbaerheyt verblijden , die de acht- 
baerheyt betaemlijck is. 

Maer alfooonder des Menfchen vermaeck , de Lief- 
de of Minne wel fchijnt de hoogfte plaets te genie- 
ten, niet te min moetfe oock in hare palen befloten 
blijven, anderfints baertfe maer hertzeer, ellende en 
den ondergang, alhoewel Plato in fijn Gaftmael 
fchijnt te beweeren, dat de Liefde het krachtigtte ver- 
maeck van allen is. Is t dan waerachtig 't geene Plato 
feyt; foo moet een yegelijck die de ware vruchten des 
felve wil genieten , fich Torgvuldigh wachten, dar 
hy de Liefde geen oorfzeck geve, datſe in roet en bit- 
terheyt verandert werde. Waer van vele feer icerlijcke 
en waerachtige bewijs- redenen voor handen zijn. ki 

Maer 
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Inleydinge tot de Luf der Wijsheyd s ‘ 

Maer van de kracht der ware Liefde , heeft haer eener” 
dit ter eeren ingeftelt : Bac | 

Goud, Topafen;, Peer! , Rubijn 
En der wrecken hooge fchijn, — 
Moet befwijchen voor dees fchat, 
Daer van d'aerd’ geen fchoonder vat: 
Of fchoon kijchdom heerlijck fchijnt, 
Stracks fyby de Liefd’ verdwijnt, 
Die my't herte foo verkracht, 
Dat ick’t al, om haer ; veracht. 

Soo fal *t ons dan tot geen verwijt konnen werden na 
geduyt, dat wy ons Vermaeck na de Zeedigheyd heb- 
ben gevoegt, om de Jonckheyd hier doot aen te loc= 
ken , ten eynde fy de dertele en onbefchofte geylheden 
verwerpende, het zeedige mogen verkiefen, volgende 
dacr in altijd de Eerbderheyd. Niet te min foo weten 
wy oock wel, dat onfegefängen by de brooddronkene 
worden berifpt, om dat fy de Deugd en Eerbaerheyd 
al te feer volgen, daer fy nochtans in de geoorloofde 
vrolijckheyd vermaeckx genoeg acnbrengen. Onfe 

_ Eeuwe is hier in ongeluckig, dat onder de treflijckfte 
en bracf {te geflachten, foo veele werden gevonden , die 
haer mont en (temme de ongebondentheyd ten roof 
geven, daer van fy haer behoorden te onthouden; want 
als de Philofooph Diogenes eenen fchoonen Jongelingh 
fach, die fonder eenige eerbaerheyd fprack, feyde hy 
tothem: Schaemt ghy u niet , dat ghy uvt foo fchoonen yovo=- 
ren fcheede, cen mes van loot trecht? Verftaende by de ſche- 
de de fchoonheyd des Lichaems, en by het mes van 
loot, fijne onbefchofte en oneerbare maniere van fpre- 
ken. Is-dit van de Heydenen foo ernttig berifpt, veel. 
meer behooren wy Chrittenen , ons des felwen te ſcha- 
men. | 
Om nu wederom tot het vermaeck vanonfe Gefan- 
gen te keeren, feggen wy, datde Sang of Mufijck niet 
van het minfte vermaeck is ; want als Socrates aen ’t O- 
rakel van 4pelle vraegde, wat hy doen foude om Be 
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of Vermaeck der Ponckheyd. 
luckig te leven? kreeg voor antwoordt: Dat by de 
Mufijch foude leeren: Dieshalwenfeyt Beroaldus, dat de 
Mufijck foowermaechlijch 1, dat ooch, door haer ſoetigheyt 
alle dingen worden verkregen: En tot meerder opmer- 
kinge vertelt.de geeftige Philoſtratus hare volgende were 
ken en wonderen, DeMufijck of het Geſangh, feythy, 
beneemt den treurigen haer treurigheyt, den vrolijcken 
maecktfe vrolijcher, den Minnaer vieriger , den Gods-dien=" 
fligen, yveriger , en treckt de gemoederen, wanneer fy op 
alle manieren # toegeftelt, wermaerts fy wil. Ghy dan, 
O deftige verftanden ! die de BELLEROPHON, 
of Lufttot Wijsheyt „ bemint, laet u vermack de Wer- 
relt tot ftichtinge aenhooren, op datfe haer met u mag 
vermaken , en in alle eerbaerheyt vrolijck zijn ; want 
een vrolijck gemoet, gelijck Salomon ſeyt, maeckt een 
blgeyend ouder. Dit moft ick als tot. éen inleydinge 
noch met u ſpreken. — — 
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Na-teede. 

N A dat-ick mijnen Belleroplon had in ’t licht gebracht à 
„heb ick daer na mijne penne gevoeght na veele Schrite 

tuurlijcke en ftichtelijcke Liedekens, en hebbe die onder, 
den Tijtel van Uraxia of Hemel-zangh, als een tweede 
Deel, toegeftelt, waer in ick veele Bybelfche Hiftorien en 
andere zeedige floffen hebbe gevoeght, die ick bevondt dat 
den Lefer behaeghlijck waren, waer over ick wederom 
mijne luft hebbe hervar, en ou, voor %* lactfte, noch met 

een nieuw Gezangh der Zeeden willen vereeren, te meer de- 
fe tot flichtinge en vermaeck getrocken zijn, uyt veele Phi- 
lofophifche en morale of zeedige ftoffen, tegens veele ge- 
breken der Meníchen, daer oock veele Schriftuurlijcke me- 
de onderloopen, fulckx dat defe Liedekens beftaen uyt drie 
deelen, als / 

1. Bellerophon, of Luft tot Wijsheydt. 
z. Urania, of Hemel-zangh. 
3. Gezangh der Zeden. 

Die had ick den Lief-hebbers der Sing-konft noch voor te 
dragen. 

VE. Dienftwillige 
Dirck Pieterz Pers. 
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In magnis et 

SY Ellerophon (foo de Poẽten dichten) was de So? 
nej bau Glaucus, Koning der Epbpreen/ dooz 

7, wiens deugdelijcke fchoonhepd Stenobea, De 
— Hupsbꝛouwe ban Prætus, Koning der Archie 

SE) ben (te bergeefs) verlieft zijnde / hem beſchuldigt 
heeft ban noot · dwang / Waer ober hp hem naer Lyceam, 
tot Jobatem Den Koning gefonden heeft om gedood te Wer: 
Den / maer deſe niet Willende fijn huys met ’ bloet deſes edez 
len Jongmans befmetten / heeft hem ten ſtrijt geboert tegens 
De Solimos: Maer als hy die felbe oock dooz fijn dapperheyt 
overwonnen / en beel gebaer had up:geftaen / Wierde hr terr 
faetften na’: pfiijche monster Chy mara gefanden / het welck 
bp door de hulp ban Neptunus, met ’t paert Pez+tus.ook man⸗ 
nelijck heeft gedood / en ’t lant ban dat gruwelijck gedzocht 
berloft. Wanneer hp daer na, alg dDaoz een hooger geeft gedzez 
ben / oock met Pegaiu- hooger Dingen Wilde onder fnecken, is 
bp (naer beneden fiende) Daer afgevallen. Pier npt nemer 
gele / dat fijn wille tot hooge faken is re prijfen , al is *t ichoon 
dat hy tot lijn wit niet isgekom:n /n magnis & voluiffe (at 
eft. Eenige houden Dit hooe een Hiſtorie / andere baas en 
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Ellerophon ‚ meft gp Dug na de wolcken blieger 
DL en op Mrnervaas hengft den Hemel dock befpien & 

) 3 P Dijn swacke luft/eplacs! ſal't willig hert bedziegent 
Want hp balt onbedacht die 't ober al wil fien. 

Miſt ghy nfet Wie den brand Der fonden Wil genaken / 
melt dogg te grooten hittꝰ / daog ’t fcheem’ren ban ’t geficht 2 
Wwie met fijn teer bernuft tuit alle wijghept fmaken / 
Die valt ateer hp ‘t weet / cn fneuvelt al te licht. 
En evenwel dijn Ziel is waerdigh om te pzijfen / 

Die met een fris gemoed/ pet Bod'lijchs heeft beſtaen / 
_ ijn hoogh verheven geeft krijght deere ban de Wijfen / 
Dermits dijn kloecke bzepn pet treflijcks heeft gedaen. 
Wie altijd lept en peynſt en nimmer derf beginnen / 

„ Wie altijd overlegt De 3warigheptban’t werck / 
„Wie altijd lept en maelt en vanrmelt met de ſinnen / 
Bouwt nimmermeer een huys / en minder noch een herck; 

„laet handen aen den ploegh / en leght 'er niet te wzoeten/ 
„Ce fpeelen met u bzepn/ maer grijpt de ſteenen aen / 
» En metfelt metter daet: De Konſt fal u gemoeten : 
„Hu heeft genoegh geilt die ’t flechts heeft onderftaen. 

Phifice of natuurlijke befchzijbinge Andere boor een Ethiſch 
of leerlijck bedietfel. Altjd dat is ’er barr/ Dat wp daer dDooz 
worden geleert/ niet te fnffen ín de aengebangene loop-bane 
des lebens / maer dat Wu altijt moeten voort baren/ om de 
wetenfchappen meer en meer te onderſoechien / en níet doen 
als de Boer bp Horatium, Die altijd oberlepde hoe ha een 
bups wilde bouwen / maer nimmermeer begoft hr een ſteen 
aen te leggen / ober ſulcks Wierde fijn hups opt begoft. 
Soo Poen oock beele/ Die door Gare te groote neug-Wijfig= 
heyt / beele Dingen weten over te leggen / maer ander ftaen 
nimmermeer hare gedachten in ’t werck te ſtellen. 

Wiealtijdt dreyght , en noyt begint, 
Die vanghteen zuyft vol lofle wint : 
Met dreygen wordt geen dingh gewrocht, 
„Noch yet dat treflijck is volbrocht : 
Wie flechts wat deftighs neemt ter handt ; 
De luft daer toe en is geen fchand: : 
Al blijft hy fteken in fijn vlijt, 
Soo prij(t hem evenwel de Nijdt, 
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Dett “Dierort fo gracuterur en 

baerhept andere omliggende Koningen hadde t'ondere 
… gebracht, liet hem / dooz een opgeblafen hooghmoet / ban 

Die felbe trecken / en in triumphe am-heer boeren/ doch wierde 
door een treffeljche antwoozde ban het rollen der raden / en 
tkeeren Der Foztupne overtupgt,; Die felbe opt haer bape boe: 

ten te fiellen. Dit behoorde pder een leeringe te wefen / dat hp 
t geluck niet te ſeer ſaude vertrouwen / dan des werreltg faz 
Ken zijn veranderiijck / en D'Foztupne íf ongeftadigh, die 
haeſt het onderfte boben / en *t bobenfie onder kau keeren; en 
Datmen ban haer gladde wielen lichtelijck Kan afflibberen. 

n laet haer in gecne plaetfe flupten/ maer blieght nu hier 
an daer / lichtbaerdigh deijbende / Ec. 

Wie opꝰt geluck te veele fteunt , 
Heeft op te krancken riet geleunt : 
t Is wanckel, rondt, en flibber gladt, 
Het drayt en keert gelijck een radt, 
Wat onder ís raeckt op den top, 
Wat boven is verkneuft den kop. 

S Eiöttris, een {oningh Lan Egypten / die doog fijn ſtrijd⸗ 



Luſt tot Wijsheyde. 3 

F obhp Sefoftris praelt / en prachtigh komt getreden / 
o A ſchaduwꝰ is alleens / ghp zijt Die felbe Fan : 

_ @f gip de Princen toomt / als oſſen / en vertreden 
Pebt hare heerfchappp/ fiet eens hoe 't keeren kan? 

Gedenckt hoe t Abontuur met licht · gewieckte blerchen / 
Den eenen nu verheft / en d'ander ſtort te neer: 
Dat nimmermeer u doen en ongebonden werchen / 
Staen aen u eygen wil / maer aen een grooter Herr. 

Siet hier des Ronings oogh eens letten op De wielen / 
Hoe 'teene fich berheft/ en 't ander nederdaelt : 
Hoe alle tijdt de fmert bolght ſtadigh op de hielen / 
En d'hooghmoedt felfs De ſtraf op haren halfe haelt. 
_Sefoftris die daer fagh des Ronings oogen ſtaren / 
Spzack meteen tcotfen fin / waerom hp fijn gefight 
@p fijn berheben Koets dozft fpieg'len en verklaren ? 
Oin dat (fepd hp) foo haeft het onderft’ boven light. 

Ick fie de vaders aen / ich fie Die om gedzeben / 
Wat boben is berneert/ Wat onder ig verheft: 
Ick fie wat eertijds was / Wat eertuds was herheben / 
Datlepd'er weer vertreen / en ban de nood getreft | 

Dees antwoort 'g konings hert beroert met groter bzefen/ 
Dat hu den Doꝛſten booztg op bzpe boeten ſtelt / 
En denckt in fijn:gemoet : „Niet blijft er ín fijn weſen / 
t Dertreeden grasjen klimt / en D'Epche word gebelt. 

— — 

% Is in een oogenblick verkeert: 
De trotíe wordt te haeft verneert, 
t Verflagen rijft weer nade Lucht, 
“Verheven geeft fich op de vlucht, 

En menght hetalies onder een: 
Het kleyn wort groot, en’t groot wort kleen ; 
En’tlot (een yeder opgeleydt) 
Rolt altijdt onder onderfcheydt : 
Dus niemant ftel fijn hoopte feer : 
Ops Werreldts ftaet „ op macht en eer ; 
Want Godesftraf vlieght als een windt, 
Die al der grooten trots verflindt. 

B z Wel: 
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G Wp (wiens funbere tongen met een licftijcke Honingh / en 
gefupcherde Near zijn beſproent / en Die De Godbdelijche 

Ambrofia gefmaekt hebt) fiet Gier het cierfel ban uwe ſchoon⸗ 
bept. Mier ffaet De foet-bloepende Welfprekentheyt berheben 
upt alle andere konſten / om te betoonen / dat dooz haer alle 
booztreffelijche WBetenfchappen wozden vertoont / geleert / en 
ingefcherpt ; ja met fodantge luft aengewefen / dat de toehoor⸗ 
ders ſelbe met een lieffeljcke kittelinge alg met open monde / 
gapen / om temogen genieten de edele mede · deelinge ban deſe 
heerlijcke en nopt volpzeſene aenfpzake. Sp is de gene die '€ 
buple en bertwozpene dooz Gare aengename maniere bant aen⸗ 
pzijfinge kan foo behaeghlych maken / en met fodanige cierlijc: 
he flupers / bphangfelg en parruycken op-pzoncken/dat oock 
bet alder-berachtfte geacht / ge-eert/ en in Waerde gehouden 
woedt. Wier tue isfe ooch bau aile andere konſten alg de upt⸗ 
blinckenfte op ’t Conneel gebracht. Boch alſoo / datfe altijt 
ua de deught / haer berftant moet gebruyken / niet om de geple 
Dertelhept / alg Venusen haet boef ken, te bozduren /en met 
loofwerch af te (Childeren ; maer alfeen om De deugt en De es 

en 



Luft tot Wijsheydr.. M 

Hi Yer ſtaet een Heyligh Chooz ban deugde-rijke kunſten / 
Dan wijshept / recht en macht / en alderhande gunſten / 

Dol edelhept en geeft/ díe op een rot3 gebouwt / 
Gegrondtbeft op de Deught / de Deught ín ceren houdt, 

Wel fpzekenthept wozt hier den Tauwer-krans gegeven / 
Wiens Goddelijcke ſtem han dooz de wolcken zweven / 

Die hooger als de Son kan tot de Boden gaen / 
Han defngen doog het hert en aen haer zijde ſtaen: 

Kan lepden door eenn ſtrick en Godlychhept gevangen | 
De Zielen, die geboept/ aen hare tongen hangen: 

tau lepden dooz een luft / en dDooz een hooger geeft / 
Dat niemant, noch De doodt / noch ook boog ſchande bzeeſt· 

Op dzijftfe doot de Zee / Doog ſtormen en door baren / 
De fulpber noch de baft die kennen haer berbaren : 
@pgaen / alg ín den doodt / dooz d'honing ban haer mont / 

_ Cn bolgen/ Waer fp wil / upt een getrouwe grondt, 
Pet Avontuur alleen / en 't dertel kinde der Minnen / 
Staen bupten defe fchool / met hare dwaſe ſinnen / 
Die dooꝛ haer geple luft befpien cen ander Wet. 

» tAelfpzeken ig een deught/ maer boog de deught geſet 

ften met een aerdig pinceel af te malen. ’t Geen De Potten ban 
Amphion en Orpheus herhalen; is níet anders als op De wel- 
ſprekentheyt te paffen; want gelijck fp door hare lieve De Reeu⸗ 
Wen / Wolben / Beeren; Slangen, Bogelen / Bergen / en Boo⸗ 
men / koſten bewegen / ja de Revieren doen ſtille ſtaen; ſo kan 
oock de Welſpzekenthept de harde / ruwe / wzede / anburghljke 
en ſtufhoofdige menſchẽ daoz de ſoetigheit en honing ban hare 
woozden / hae hertnechig Die ook op hare menige ſtaen / daer 
bau aftrechen/ haer makende met eene fachtmoedig en goet: 
Dadig. Geluckig dan zijn de Landen , alwaer de weltprekent- 
heyttot vrede en welftant der Burgeren gebruykt, en niet tot 
haer verderf en ondergang misbruyckt wort, gelijk Cicero feit; 

Wieps lippen met een foet gefiúyr , | 
De Wijsheyt galmen overluydt 
En mengen’t (uycker van de reen 
Tor nut en ftichtingh van * gemeen , 
Diens konft, als Godlijck , wordt geloont 
En vande Deughdt mer lof bekroont, , 
t Wel-fpreken maeckt he: harde foet 
En buyght een wreeveligh gemoed: 

53 
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Eere boven al. 

rra maorj 9 )ecorn. oft pro pa 

G Elijtk De flerren aen Den Wemel ín klaerheyt uptblinc: 
ken / foo fteken ooch boven andere upt de dappere daden 

Der beroemde elden, Marcus Curtius, om fijn Daderlandt 
ban ’t bederf en onderganck te berloffen/ fpzinaht ge wapent 
met fijn paert ín De folpher-poele / en blijft doog fijn loffelijche 
daet onfterffelijch op aller tongen ; gelijck mede Koratius, 
Cocles, Mutius Scevola, en beele andere Doen / die ghp bp 
Titum Livium hondt lefen. Want boog ’t Daderlandt fijn 
leben ín de waeghſchael te frellen ís loffelijck. Daerom ſendt 
Valerius Maximus, Dat het eben groote deught is 't Daders 
landt boog te ftaen / alg om een tegenwoordigh ongeluck fijn 
leben te laten. Deſe Hiſtorie ſoude gefchiedt zijn ontrent 390 
jaren na de bouwinge der ſtadt Komen. 

% Iseerlijck dat ick my te pandt 
Stel loflijck voor mijn Vaderlandt, 
En waegh dat jongh en edel bloedt, 
Uyt een oprecht en trouw gemoedt. 
Mijn deught fal blincken als de maen ; 
En over alten teone ftaen , 

A sz Wie: 



Luſt tot wijsheydt dE 
O Fr d'Edelhepdt beftaet in pzonckerp of kleeren / 

Daer ban fal dees Fomepn u geben klaer bericht / 
Woe dat cen Ed'le Stam berrijft in grooter ceren / 
Wanneer fp voor het Mand bewijſt haer tronwe plicht, 
@ brave jonger held! en bol ban hooge finnen/ 

Ghy field u jonge lijf en leben in der Dood : 
Gp kond.doo? uwe deught u bpand overwinnen / 

Enñ redden onſe ſtaet upt deeg bezwaerde nood. — 
Siet aen dit manlijck hert is gantſch berept te ſterben / 

‚ @mboo?'t gemeene beft te dempen defe poel - 
Maut founder ’t Edel bloed foo kan men niet berwerben / 
Waer mee dees ſulpher wierd’ gebluſcht en fijn gezwoel. 

SIs beter dat hp ſterft op dꝰAltaer der gedachten / 
En felt fijn groote deught en edelbepdte pant, — 
Dan dat hem eene fchicht of buple ſtanck berkeachten 7 
En lier ín Dit gebaer fijn liebe Daderland. EN, 
Wier gactde Heldt in 't graf / en na der Vellen dalen / 

En waeght fyn beoome Ziel; en fijn getrouwe bloed : 
De Goden fullen 't lijf op hare Wiechen halen / ” — 
En kroonen ’t met Tauwrier boog fijn oprecht gemoed. 

„ Wie ’t Daderland upt noot wil redden ban ‘t berderben / 
„Derkrüght foo grooten lof afs opt den Scepter gaf: 
‚Bp gaet op pders tongh/ fijn roem kan níet berfterben / 
„Der Helden hooge geeft is (yu gewenſchte graf. 

En foo de Goden geven loon , 
Verdien ick hier den Lauwer-kroon. 

Leeringh eens Chriftens. 

W Ie dan voor *s Hemelfch waerheydt fterft, 
Voorwaer hy grooter kroon verwerft : 

Door Chriftum, daer hy na verlanght , 
Hy’s levens vreughd’ en kroon onttanght ; 
‚ Dus wie fijn leven hier verlieft, 
Behoudt dat, en een beter kieft. 

B 4 Der 
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Der Deughden Spiegel. 

\ Dia caftroanda ofJe-virmute rd 

H 2 doolt feer berre bant rechte wit/ Die hem inbelt bat 
de Deught in de upterlijcke ſchoonheyt / of in heerlijche 

geftalte deg lichaemg gelegen 3p ; want gelijck de Deught fich 

Ínwendigh vertoont en haer woon plactfe in de ziele behout / 

foo kanfe/dDaog °t uotterlijk niet geſien worden. Soo Woet Dan 

bp gelijckenis defe Spiegel booz-geftelt;dat gelijk Die ſelbe De 

untterlijke blachen des lichaems ondecht / men ook alfo De in⸗ 

nerlijke fimetten deg gemoetg aen de Deught behoozt te toet: 

fen. De fchoonhept doet tor de Deught niet/ evenwel heeft De 

Deught upt een ſchoon lichaem te heerlijker aenfien / en in 

een mifimacht man doetfe Dat veel treffelijker fchijnen. Daer⸗ 

om fepde Diogenes, Jonghman ghp doer feer Wel; dat abn de 

Deught met de ſchoonheyt uws ſichaens wilt gelijch ſtellen / 

want de natuur heeft dickwils / oock in cen leelijche geftalte / 

een Deugtfame en bzome ziele geplant: Deſgelhks fepde oock 

Socrates , (Die feer leelijck enn migmaetht was / wanneer hem 

het felbe berweten wiert /) Ick foeke doo de fchaanhept det 

deughden / de blache mijner migmaechkthept ut te wiſſchen. 

Hier op foude men bequaemlijk paffen het ſpreeckwoort Si- 

lennilcibiadis, ° welk fchere Dooskeng waren die van bupten 
/ Een 
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Wy, Ze in bit tafereel fijn blacken wil befchoutwen / 

En toetfen fijn gebzech / en ſpieg len fijne fand / 
Dindalles wat hem fchozt. Wilt defe les onthouwen : 
MWie fijne fmetten kent heeft balfem in de wond. 

Het uptterlijch gelaet / en uwe goede hapren / 
A wel gereebte hals/ u fchoonhept en ujeught / 
U friſſche jonge lijf / dat kan u niet bewaren, 
Indien ghp zijt ontbloot ban bzemighept en deught. 

TLTaet altyd sijn de Deught / de Coetſe der gebreken / 
„Laet dees De ſchoonhept zijn / en ’t wit dat ghp be-ooght : 
» ocht altijt / dooz de deught / ban Ware deught te fpreken / 
De deught alteen na Bod en na het befte poooht. 

„‚ Geen deugt ig opt miſmaeckt / de deugde heeft geen fenlen / 
„Al wo2t fp fchaon veracht / fp blijft het hooghſte goct / 
In een wanſchapen menfch / ſoo is de Deught te peplen / 
„ Dermidg de Deught alleen ſtaet in een bzoom gemoet. 
„Shny die ban Godt be glants der ſchoonheyt hebt verkre⸗ 

„Gebzupcht dees ecd'le gaef tot cierſel ban u ſtaet: (gen / 
„Gedenckt: is in de Deught de ſchoonhent oock gelegen / 
„ Soo ben ich dobbe ſchoon doo? Veught die niet bergaet. 

een leelijhe gedaente bertoonden / maer ban binnen waffer cen 
berwonderinge ban Godlyckheyt m verborgen. Socrates was 

leehjck / maer ban binnen was een Doozluchte Ziele. Anthie 
ftenes obertrof Booz fijne deugt berre de ſchoonheypt ben fijne 
gedaente. An Diogenes. Die de ont genaenrt wierde / en vooz 
t oogh leelijk en mifmaecht was / koſt evenwel Alexander pet 
Godlgks merken ; ja ſeyde / Dat indien hu Alexander níet wa: 
re / hp hem foude wenſchen Diogeneste zijn. En fo wy tot de 
beplige fioffe wilden treden / wy fouden bevinden dat 't geen bp 
De werelt leelih geoozdeelt Was / meteen heilige Ziele geciert 
en in alle ſchoonhept der Sodfalighent heeft vprgeblonchen. 

Pulehrior ef? wirtus wensens e corpore pulchre. 
Gelijek de Wijn veel choonder blinckt . 

Wanneers’ in Chriftalijnen Sprinckt , 
Soo heeft de Deuglt oock fchoonder ſchijn 
Als Deught by ’t ſchoon verlet mach zijn. 
In een milmaeckt en leelijck Man , 
De Deught haer fchoon vertoonen kan, 
De fchoone wort ’er door geleert. 
t Mifmaeckte wort ‘er door ge-cert, , 

Ds 



10 BELLEROPHON, of 

’ Isal geen Goudt datter blinckt, 
— — 

⸗ 

Ds. st carnalis cHPdNas — gp 

J At De bleefchlijche Welluſt boog epgenfchap heeft / heb 
ben beele @utbaders met berfchepde gelyckeniſſen 

verklaert: D'eene heeftfe bp een berwelckelijcke bloemet verge⸗ 
Been / d'ander bp pillen die ban bupten bergutt en geſupckert 
waren / maer ban binnen bol bittere Medicijne ſtaecken: 
Andere by een jeucherige fchurfte / Waer ban men De ſmerte 
gevoelt naer °t krauwen: Andere bp Appelen die ban bup⸗ 
ten ſchoon / en ban binnen bol ſtancks waren : Andere bp cen 
dieftijch aeg / Dat een Dootlijcken angel verborgen heeft / Ec, Iu 
ſonma / fp hebben haer afgefchildert datfe haer ſchoon en lief 
lijck bertoont / maer dat de na-fmaeck ig alg een bittere 
galle, Horatius fept / veracht de welluft / want fp is niet waert 
dat men die tot fchade foo Dier fal koopen. Gregorius ſegt / De 
fuſter ban de welluft is dzoef heyt Waerom oock Hierony- 
mus Niet gualijck Daer bp boeght / Wanneer de Welluft bol: 
bzacht is / Dan beeng fe berouw mede, Seneca bermaent ſijnen 
Lucilium , en fept/ vroep Doch boog al de welluft unt, en 
boutfe alg de moordenaers / die ons op den wegh bziendelijck 
bejegenen / op datſe ong met goede gelegenthept mogen ber: 
meogden, Boetius ſegt / Dit heeft De welluft in / datſe ig F y 
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IL ſtaet op ſchoon en blamt / en pꝛonckt met hondert ogen/ 

Als tgoudt/ ofeen turkoos/ als t ſilber of covael / 
Ul blooſt de ſchoone bloem / met purper obertogen / 
Al ſtaetſe als een roos in een vergulde ſael: 

Haer glants is alte bzoos/ fp lepd'er haeſt vertreden / 
Vanmeer een ſoel geblaes verſtupft haer ſchoone pzonch / 
Wanneer een heete bzandt berfchzoocht daer ſchonigheden / 
_®antepde fp gantſch beracht / die foo hobaerdigh blonck. 

De Wereldt is een bloem met opgepzonchte peerleu / 
Die dooz een toobern berlepdt de Domme Jeught / 
Sp doet dat zwack ber ffandt na hare ſchoonheyt dwerlen / 
Dooꝛt wanen ban de tuft, En de ingebeelde bzeugbt. 
Zijn puilen bol ban roet / met Canòp overſtreken: 

*XZijnappels als covael / en Binnen bol ban flanck : 
Zn viicken onder t net / feer liſtelijck gefteken / 
En upteen gulden kop ig ’t een vergifte daauch. 
Ghy tederljcke fpzupt / Die fachjens wordt gedreben / 

Dooꝛ t leyden van u oogh / ban D'een op D'ander kuſt / 
et weiluſt dochter zp: verſchoont u jonge leben / 
Behoudt een bzoome Ziel / en foecht in Gode luft. 

Bvoe / Die haer Wil gebruncken / die ſteecktſe en priemtfe met 
hare bergiften angel. 'Waerom doch / fegt Ovidius, wildp dez 
fe Feexe beminnen / die u maer ſoeckt te berradent De Dude 
maelden de Welluftaf/ datſe een kloot met twee bleugelg in 
haer hande hadden, gaende ín een mallen wegh vol bloemen 
en roofen / waer Dat een pfelijche fieplte ter zijden lagh / alle 
omt daer mede upt te drucken / datſe wel liefljck ſchijnt / maer 
ſorghljck was en haeftig verdween; foo dat haer welluft / 
maer eeu fuel-luft mach gebeeten worden / de Weiche ong in € 
gevaer beengbt/ Lau te ſtoreten in onfen ondergang. 

Ick fagh, ick fagh de welluſt aen, 
Ick fachíe alseen bloeme ftaen : 
Ick feyde wat een fchoon gelact ! 
Wat purper in haer kaexkens ſtaet! 
Ick ſagh weerom, ick vantfe niet , 
Sy was vervlogen eermen 't liet. 
O! feydick, {al dit welluft zijn ? 
Soo acht ick waen noch valfche fchijn. 



iꝛ BELLEROPHON, cf 
Vrede baert overvloedt. 

pace La — 

G Elicher niets heerlijker noch fchoonder ter werelt magh 
blincken alg de Vrede, foo iſſer ín ’t tegendeel niet gru⸗ 

welijcker noch wzeder alg de Oorlogh. UBant de oorlogh ig 
miet anderg als een Woedende en berflindende Hizena, en cen 
roofqierige Harpye , Díe alleen met bzanden / moogden/en alte 
godtlooſe cn pflijcke boosheden te berzadigen ig. Hierom 
fepde Tibullus niet qualijch: 

Hy wasin fijne ziel wel wreed’, 
Die d'eerfte wrede Zabels fmeed’. 

Daorwaer de Oorlogh ig níet anders alg eert droebigh 
Treurſpel / Dat op deſe werelt waerachtelijck geſpeelt word 
een Wel beklaeglijcke ſake. Maer als Wederom na alte boog: 
gaende ellende, De zede haer hooft ten Hemel mach opſte⸗ 
hen/ Dan iffer blijdefchap / dan ser bzeughde / dan wort de 
Oberbloet en Welvaert gequeecht/ pder menfche wort berz 
quickt / en fchept alſoo / naer alle zwarigheden / cen bzolijchen 
aeſſem. Wp hebben Dit elders beeder verhandelt / en daer⸗ 
om beftupten Wp het ſelve met de veersheng Mantuani :_ 

jegmrur 

In 
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N Opt hooger heerfchappp en aengenamer leben / 
Dan als het mzeetfte Dier ons komt den Tauwer geben. 

Alg t woeden ig geſtilt het moozgden en Den bzandt / 
Dan rijfter weer een Son en zegen in het Landt : 

Dan wept de Teeuw en ’t Schaep, dan krielen door malkan⸗ 
De herten / die de Nydt / berfcheurde van een ander : (Det 

Pan groept'er ILiefd’ en Dzee / dan wafer bzolijk krunt / 
Dan roeptmen tot de geronde De felle Diftel unt : 

Dan heoztmen geen Crompet / men hoozter geen rumoeren/ 
En waerom fou doch Mars fijn bolle wapens boeren 3 
Want alles is in ruſt. De Roopman ig een Deer / 
End’ Ackerman die zaept en fchept Den aefem Weer. 
Daer iseen ander lucht. De herten zijn ontſtenen 
Met blijdefchap founder maet / om alles upt te ſpreken. 

Daer huftmen fijnen briendt / en fict hem bzolijck aen / 
Daer hlaeght eick een *t gewelt en t leedt hem aengedacn : 

Daer looftmen Godt den Weer: daer fietmen weer verrijſen 
Den Hooren ban de bzucht / den overblaet ban fpijfen / 

De fchat ban s Hemels gunst. De kiſten en de fial / 
_ ie zwellen van de winſt en groepen ober al. 
„Weeſt wellekom / 6 BZeed’ ! en ſchuplt in onfe daecken / 
» ÎBp willen u een tent m onfe Ziele maecken / 

» Cn bouwen een Witaer / en drijven unt ons fin 
» Ore in den wzeeden Mars verhoopen haer gewin. 

In Vree dan is teen gulden Eeuw, 
Dan hoortmen moorden noch gefchreeuw 5 
Want fonder Vree is ‘t alles niet, 
Self ’t wieroock dat ghy Gode biet 

Pauperies pacem dat , opespax, copia luxum, 
Sedluxus bellam , bellaque paupertem. 

Dat is: 

Dooꝛ b'armoe komt de Dzee/ De Dzee ong rijckdom ſchenkt / 
De rijkdom baert weer krijg/ en Krijg ons d'armoe breught. 

Een ander: 

De Oozlogh ig een Beeſt dat fchzichlijch is en Wzcedt / 
Dat ín De vlammen moozdt / en alle dingh vertreedt. 



14 BELLEROPHON, of 
Daer vrede is woont Godt. 

TEE — — — —— — ANG 

Pax euangelecan ceidens ad celeste —— 

V At de vrede Des imerelds bp de Hemelſche berſchilt / daer 
ban ís ’t onderfcheit alg D'hemel bp d'aerde af te meten. 

Des werelds beede is gebeinft en bedziealik/ des hemels bzede 
is oprecht en fonder bedzog. Hierom iffe bp De berftandige al⸗ 
tijt afgebeelt by een naeckt Dzouwen-beelt / met uptgefpzepde 
bapren / fittende op een Ambeelt / hebbende de werreld onder 
hare boeten / boerende in haer flinkerhant een Palmtak en eenn 
Boeck, op hare rechterhand DE Sonne , boozts waſſe omfchaz 
duwt met een heyligh Licht. Wat híer mede te verſtaen wozt 
gegeven / ſal u werden vertoont. Bp de Vrouwe berftonden ſo / 
Dat de Wemelfche Dzede ſchoon was en aengenaem boor God 
en alle Bzomen: de geftreelde Hayren, en ’t lichaem / gaben te 
kennen/dat fp uaeckt en bloot ſtont boog cen ngelijk : datſe een 
Boeck eneen Palmtack boert / Was / om datfe ong 't Euange⸗ 
lium of de blijde bood(chap en brede met Chzifto aenbiet: met 
het Ambeelt wíildefe uptdzucken / dat ofze ſchoon beracht/ ber: 
D2uckt en bertreden wierde / datſe gelijk cen Anbeelt veel moft 
uptſtaen en naer alle getwelt oprecht blijven / datſe ook alfo na 
alle berbolginge en benautheit niet kaft bezwijkt : Datfe de — 

velt 
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V Erheben blancken Dzouw / geheplight met u ſtralen / 

Die dooz cen Godlyck buur op ong komt nederdaleu / 
En ſchaduwt met u cht / dDooz 'tfchijnen ban u lamp / 
En fupbert door u Son den nevel en de damp : 

„Koomt woonen in ons Ziel/ en ſtiert De bzoofe finnen / 
» Erekt ons gemoet ban hier om ’s Hemels gunft te winnen : 

» Tomi fupbert ong bebloed’ en carmofijne fond’ / 
„En maecktfe alg cen ſneeuw daoz uwe repne mond, 

„VDertreed den aertfchen menſch / de Werrelten de luften / 
„LTaet ons op uwe grond en vaften Aembeelt ruſten / 

» En kranft ons met Blijf / met Palmen en Laurier / 
„En boert ons doog 't gefiernt bp Gode bert’ ban hier. 

„Dat wp de hepl ge blaen ban Godes kracht en Wonder / 
» Bepepnfen dagh en nacht met dD'Eng'len in ’t befonder / 
„Endat wp m de Bep ban u geherlight Chooz 
„Den wierooch ban ons Zielsen ’t offer bꝛengen boog : 

„Doch laet ons hier den wegh ten Hemel foo berepden / 
„Dat wp van't swacke bleefch gaen upt de werreld fchepden ; 
Dat op bau trap tot trap tot aen De ſterren gaen / 
» En laten ’ bleefchj om leegh hier ín de werrelt ſtaen: 

„Soo ſal ons t eeuwigh licht / de Beede Gods befthijnen / 
„Gan moet de balfche waen en ’S werelt bzee verdwijnen : 

» Want Bod woont / ín een licht dat niemands ooge fiet/ 
„Alwaer Gods bzede ſchijnt / en 's werrelts bzede niet. 

telt onder haer boeten hadde bertreden / lepden fp upt / datfe 
als een walge hadde ban des Werelds bedzieglijkbhept/ maer 
dat men evenwel hier op de Werelt moftaenbangen/ om de 
bzede Godes te ombelfen / en ſich daer toe geheelijk berepden : 
datſe met de Sonne alg een heyligh licht omfchaduwt is / ver⸗ 
ftonden fp / dat de Hemelſche Dzede bp Gode en upt Godt 
hare oo2fpzongh hadde / woonende ín een eeuwigh licht / daer 
toe niemant met de Dupfiere oogen deſes werelts Wift te gez 
naken. Mant gelijck de natuurlijke pogen boor de ſchitterin⸗ 
gen en firalen Der Sonne berdupfteren / dat alfao oock geen 
bleefchlijk geficht defe heerlijkhept hofte befchouwen. Wat 
boozts bp de Pzopheten/ Euangeliften ende Daderen hier 
ban geſeght is/ fal beel te wijdloopigh ballen. Bus 
Werfchijn  Vrel uyt's Hemels Zael , |Dat wy op't Aembeels vaan deugt 
En leerens door u foetetae! , Geer ont vof? nemen onſe vrenght : 
Op dat wy's werrelts Pred verſmaen, Ten eynde wy getrooſt in pijn , 
En na u licht en waerhey: leen, Waar eenwigh mogen by u zen. 



RE — — 

W At de banbepd boo? een treffelijche fake is / machmen 
ín ’t tegendeel bp de flabernpe vbergelijchen. De bepbhept 

word niet ongevoeghlijck vergeleken bp een Paert / dat los 
en bzpfoopende / aen niemants toom of ſpooren gebonden ig. 
Hierom Wiert Dit Beelt eerftmael boog een debijs of laofe gez 
bzupkt bp de Geunieerde Wanden; met het opfchzift Libertas ; 

om te kenneu te geben / dat de Devhept een treffelijche en on? 
waerdeerlijche fake was / en Dat ſy Die ſelve ſochten boog pder 
een te berkicijgen : Die van d'andere zyde hier upt oozfack nez 

mende / dat dit beel te bzeet ging weyden / maechten Baer een 
auder devijs tegen / en (epden dat Defe Denhept een ongebon⸗ 
dentheyt Wag/ flellende daer tegen cen Paert dat log en bat 
zynde / van eenen bergh afſpringht / en den halg beeecht / met 
deſe omſchryvinge / Libertas libertate perit. Dat is / bepbhept 

word dDooz benhept t'onder gebzacht. Wier tegens wozde we: 
derom cent ander debijs geftelt / te weten / een Paert dat met 
een toom gebjepdelt was /- met defe omfchziybinge / Libertas 
eujus ratio moderatur habenis : Baer bp de Dercenighde Lan⸗ 
en te kennen gaben/ alg datſe foo geene Denhepd ſoch⸗ 

ten 



Luft tot Wijsheydt; 17 
His ten vechten vey / die fijne bzpe innen en 

Laet loopen bep en bzanck na wijghepts rechte fpoos : 
Die fiet na niemant om / die kan het al ber winnen / 
Want hr gaet bergh en dal / en buur en Water dooz. 
Poth Croei machtigh geld./-noch Alexandri ſchatten / 

Noch al des werrelds pzonch Die wort er niet geacht : 
Des bapdomg wate deught die kan men niet ombatten / 
De bzpdom ís beel meer dan alder Bzooten macht. 
Sp flaet aen niemants macht / fp leeft haer epgen wetten / 

Sy ſtaet aen niemants til / maer aen haet epgen luft: 
Sy mach al wat fp Wil / Wie wil haer tegen fettent 
Paar vepdom is haer band / haer lopen is haer ruſt. 

» Pie menfch leeft log en bep / die met De foere-banden / 
s, Dan reden en ban deught getoomt wordt en gelepd 
„‚ Mant die toet ft fijne luft / en volght de goe ber ftanden / 
„Ju't lenden ban De deught met reden en befehept. 

— — — — — — — 

ten tot haren ondergang / noch geene fulke vryhent / die tot 
flabernp en berderf der goede zeden firekte / maer alleen ſul⸗ 
ke / Die met den teugel ban vedelijkbhept gematigt zijnde / altijt 
het befte be-oagde. Ander fints fa was dit fgzeek maart waer: 
achtigh/ Libertas tyrannide pernieïofior : Dat de beptjept fchas 
Deljker Was als tprannp. Want de rechte baphept moet níet 
tot ongebondenthept getrocken wozden / anders waer het fla: 
berup. Daerom fepde Auguftinus ín fijn Stad Gods uiet 
qualijck / Al is’ dat een goet menfchdient , to is hy vry, enal 
is” dat een quact menſeh heerſcht, foo is’t eene ſſave 

De Oude fchilderden de bepbent ook af meteen Scepter 
en een hoet/ hebbende ter aerdeneen Lat: De Scepter was 
het ontfach/ dat de bephept ober haer felben hadde. De Poet 
was cen tepken datde Slaven als nu bep waren / Wanneer: 
fe den Hoet opftelden. En de Oude ffelden de Tat tot ern was 
pen boog de bephent / overmits dat Bier niet en Kan lyden dat 
het opgeflaten is / alfoa konden fp ook niet verdragen Dat fe 
ander eens anders flaverrip ſouden leben. 

De Vryheytop geen menfche paft, 
Alleen de reden houdt haer vaft ; 
Haer leven ís oprecht en vry » 
Haer vyandín is ORE 



18 BELLEROPHON, of 

Men vindtfe felden, 

H Oewel ban defen Dogel Phoenix beele beeemde dingen 
wozden bedacht / foo ig fp doch ín de natuur Der gefchape: 

ne dingen nopt gebonden. Sp wozt gefept in Arabia geweeft 
te hebben / en datſe aldaer voor haren fterf-Dagh een Autaer 
toeruſt / alwaer fp alle lieflijke krupden ban Ammon / Caneel / 
Wieroock/Ec te ſamen bzenght / die ten laetſten dooz de kracht 
Der Somne worden ontſteken / Waer ín deſe Bogel berbzant / 
upt wiens aſſche naer ’t berloop ban een eeuwe / een jonge 
Sogel verrijſt / die met een ſeer heldere lof na de wolken ſtijgt/ 
én tot een wonder de weerelt wort beetoont. Defe gelijckenifie 
Gebben beele gepaft op een feer dapper en treffelijck MMan / de 
welche / tecwijl hp in defe wertelt leeft / hem berept een koſte⸗ 
lijch Graf ban Wel-geleerde/ Goddelijcke en wel-rupchende 
Schriften / en vpt wiens aſſche en geleerthept een jonge Phos- 
nix ontftact/ die de voorige Schriften dooefinuffelende/tat ſoo⸗ 
danige geleerthept en eere wozt gebracht / alfoo dat fijn — * 

u 



> Luft tot Wijsheydt. 19 
G Pp Dogeldie het krupdt / en Ammon doet ontfoncken / 

En ’tlieflijck Caneel op uwen altaer loncken / 
Een offer booz de Boon / den Wieroock / en u naem / 
Doet held'ren doo ’t gerucht ban u geblerckte Faem: 

Ghy ſmoockt in defe blam /_en fmeulter al tot aſſchen / 
Dan komt doog uwe doodt een ander ons verraſſchen: 

Een Bagel jonck en fris komt ſteyg'ren nade lucht / 
En dzijft den Echo boogt op Wiechen bant gerucht. 

Dees Dagel ig een Ian / die Goddelijck berheben 
De konfien heeft omhelſt / en heerelijck doen leben : 

Die met een hooge roem De dzempelg ban de Boon 
Heeft waerdelijck gekuſt / en Krijght een Lauwer-kroon: 

Die of hp fchoon verſterft bermolfemt en begraben / 
al evenwel fijn lof tot aen de Wolcken dzaben / 
En hooger alsde Locht / faltot de Boden gaen / 
En fchijnen alg de Son / en klaerder als de JW aen, 

» Derftanden Die de deught doen loffelijck uytſteken / 
„Die wozden bp dit Dier ſeer aerdigh bergeleechen : 

„ Hermits een pder pozt en pzichelt fijn gemoedt / 
„Om daoz een foete reuck te ſmeulen in den gloedt ; 

» Bies bliegbt haer edel lof met hoftelijche beeren / 
„Onſterflck naet t gefternt / en va den bergh ban eeren 

unt dees af-geftozben affche foa heerlijek en onſterflijck wort / 
dat al de Werrelt met groote berwonderinge dít wonder der 
Natuure fal aenfchoutwen. Daerom fegtmen Dat een geleert 
Man is / Rara avis interris : Gen Dogel die felden wozt gez 
bonden. PDerfchepde Gude Daderen hebben deſe Phoenix 
geeftelijcher wife op Chziſtum Willen uptleggen. Back 
Wierde Door defe Pheenix bp de Dude afgebeelt/ ghelijck La- 
éantius Firmianus berhaelt / de opftandinge der dooden. En 
gelijk upt haer ſtof en affiche een jonge baaz den dagh quam / 
dat Wp oack alfao unt ſtof en affiche wederom friſch enjeug: 
digh fouden berfchijnen. r 

De Phoenix vlieght altijt om hoogh ; 
En fternt ten Hemel met fijn oogh, 
Een Chriften moet oock ftadighaen , 
Sijn hert en ziel na Gode flaen. 

C z 



20 _BELLEROPHON, of — 
Watishiertebeleven? 

W Aerom den Opebaer met defe omfcheijbinge. Heic tutẽ 
contemnimus imbres, uptgebeeld ís / Daer ban falu de 

zeden werden vertoont : Pier mede Wozd te hennen gegeven / 
Dat een Godsdienſtig en bzoonr man / ‘Die iu Deze Werreld af: 
Te vamp en tegenfpoet/ foo van moorden / branden / rooben / 
berjagen / met fijne oogen moet aenſchouwen / altijd in fijne 
ziele det toekomenden ſtand der geluchfaligen overweeg ht / 
en fiet wel dat hier in deſe werrelt niet als deeef heyd en herte 
zeer is te beleven daeram ſtijgt hp met fijne gedachten at beel 
hooger als de Sonne en Mane konnen bereycken / ja klimt 
foo berre/ Dat hp bp fich felben fept / Alhier levên wy zeker, 
en vragen na geen ſtorm of flagh-regen, maer foecken dat 
eeuwige / alwaer De bzefe ‘en alle de ongeballen defer werreld 
uitgeflaten zijn, Hierom fept Petronius, Dat deft bagel Picta- 

€: 



> « Luft tot‘Wijsheydt. ZE 
A Twaer de lichte Son en Phoebi gulde wagen 

* Befchijnt het aerdſche rond / is niet ban pijn en ſmart: 
De pijn kan al ous beenght en bzolijkhept verjagen / 
En maechen onfe Ziel dooz tegenfpoed benart. 
Wat ís íu Dit gewoel en Woeft gefpups der bolken 

Al meepelijk berdzier 3 ’t is een bergramde Zee / 
Waer ín wp gaen te grond / dan weder aen De Wolken / 
Dan ober ebb' en Bloed / dan op een fthozre ree, 

Wier ig maer ſchrik en bzees / híer zijn De hooge bloeden / 
Dier is geweld en moord / hier is het hoogfte quaet / 
Daer ffatet inde blam / hier branden de gemoeden / 
En ſtaen nae ’g naeften Dood / Booz een ontficken haet. 
De Goddelijke Stozch blieght met ontflagen blerchen / 

En acht der wolken damp / den regen; noch de Maen / 
En hooger alg de Son wil fp haer geeft berfierchen / 
En laten al ’t geraes ban deſe wervelt ſtaen. 
„Dus wiede ware ruſt op aerden meent te binden / 

„Die bind niet wat hp ſoeckt / bedrieght fich doge Den fchijn z- 
„ De welluft laet haer nist ín Defe werreld binden ,/ _ 
„Bp God moet onfe bzeught en onfe welluft ziju, 

vi cultrise, of de Godsdienftighfte ban alle bogelen genacmt 
wad / die alle deg werrelds ſchatten verachtende / in Den He⸗ 
mel haer woonplacts ſchijnt te befitten ; want fp leeft hier) alg 
fander haet of nijd / niemant berkoztende noch andere Doges 
ten berongelijkende / maer Wapent fich alleen tegen de ſnood⸗ 
fte / en fupvert de belden ban alle fchadelijke gedierten, Soa 
behoozt dan een wijs man niet altijd den ſteen ban Sy Gphus 
te vollen / en al te beef moepte op den hals halen / waer im hp 
dagh nach nacht kan ruſten / maer behoort ſich beel lieber te 
laten geuoegen/ fiende De Ware ruſte te gemoet / en ſich wa: 
genen tegeng de ſnoode ſonden om Bod noch den Menſchen 
te bedzoehen, ‘ 

Hier is gewoel en wildernis , 
By Godtal ons verlangen is: 
Wy leven hier in {mert en pijn 
By Godt fal onfe rufte zijn. 

€ 3 
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Deught maeckt Edel. 

dencroſicas ene ___explorata 

Gele Saatuur-kundigers hebben den aert en eygenſchap 
defes Dagels beſchreben / en boben al fijn fcherp gefichte 

feer gepzefen ; te meer om dat hu ís geftelt alg een Honingh 
ober de Dagelen/ obermits hp Jupiter met fijnen fchitterende 
blixem ober al plach te boeren / en op fijne Wiechen te dragen / 
met meer andere Dingen Die de Potten berfiert hebben. Alleen 
heeftmen dit hier mede Willen uptheelden/ Dat de Udelacrg 
hare jongen geftadigh tegens de Sonne doen ſtarren / en haer 
gewennen de floncherige en ſtralende vlammen te berdzas 
gen: Maer wiens gefichte fin hier toe te zwack bevinden / 
Die Woet als een onedele en baftert-bzucht ban haer verwor⸗ 
pen ; alfoo dat Dit De toetfe is Waer mede fp het edele upt het ou⸗ 
edele Weten te onderfchepden. Wier vpt hebben veele geoor⸗ 
Deelt Dat men De deught en Dapperhepdt oock alſoo boor eenn 
peder behoorde ín °t werck te ſtellen / en Doop geftadige oeffez 
miuge te plegen / Dat oock hare handelingen in't licht der 
Sonne / Dat ig boog alle de Werrelt / Wel mochten ghefien 
worden. Gier tae werde ingeboert upt Seneca, hoe dat Livius 
Drutus een huys wilde bouwen ín fyn Pallens / Waer * de 

ou⸗ 



„Luft tor Wijfheydt. 22 
6 Hy Dogel die Jupijn derft in ſijn blixem trotſen/ 

En dragen deſen Godt op bergen en op rotſen/ 
Shp trotſt bier Pboebi lamp / de Fraffen en het Licht / 

En wicht niet toog fijn blam noch flicherig geficht: 
Wiet toetst gp u geflacht de baftaerds en de kind'ren / 
Ghy foecht ton edel jongh dooz uwe deught te hind ren 
Ghy keurt u hooge fram ín deeg bergulde koets, — 
Eu ſtrijkt dien eed”len aerd aen Dees verheben toets. 

» Wte DP del wil met pracht en pronkerp befmetten / 
» En niet eens op de deught (der vechten Adel) letten 

» Die loept te bert’ ban honk. De Adel word beproeft / 
„ En aen der deughden toets geftreechen en getoeft. 

„U Adel ig een waen / u helmen en u zwaerden/ 
„A fchilden en u fam die zijn ban geender waerden : 

> {ndren de ware deught berbzeernt ig ban u Wof / 
Wech met u hooge pracht / bet krijght een edel lof. 
» Dit ig een Edel Heſdt / ban Adelijcken bloede / 
» Pie Bodt dzaeght in ſijn Ziel, en bzoom ig van gemoede ? 
tet goede doet uptluft/ upt liefde bande Denght/ 
En houdt de bzeefe Godts den Adel eu fijirzeug he. — 

Boumeefter hem berfchepde aftepkheningen toonende/ ferde 
t felve foo te konnen Maecken / dat niemant hem foude bez 
fien : waer op hp antwoorde / índien ghy immers een konſte⸗ 
naet wilt zijn / maeckt alfoo mijn huns / Aat alle menſchen 
ban bupten fien mogen wat ban mp daer binnen bedze verd 
togt : Waer mede hp wilde te kennen geben, dat men alte fijne 
faecken foo moeſte beſtieren/ Dat Die in 't licht Des wervelt 
boog veder een mochten ten taane ſtaen / en niet als baſtaerden 
of ondeugende moffen berwozpen eu berdoukert Lljjben. —— 

‚Wie dat’er meteen recht gemoedt 
Sijn handel voor de Werrelt doet. 
Die heeft voorwaer een klaer geficht „ 
En ftaert na een veel hooger licht: 
De baftaerd-vrucht hy gantích veracht , 
En monftert uyt dat {noo geflacht : 
Geluckigh die het donker vliet , 
En nade klare Sonne fiet, 

€ 4 
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Godt gaf, Godt nam, 

J 

— 
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Hee een beome Ziel niet han bezwaert noch gebannen 
**woden / en hoe een oprecht man geen balling 15 / kanmen 
bp Ciceronem in fijn Paradoxen, of Wonderfpzeuchen ober: 
bloedigh lefen. Hp bewijſt met feer treffelijcke redenen dat 
Clodius, die Cicero gebannen hadde / attaer ’t dat ho binnen 
Romen was / een ballingh ië/en dat hp gebannen weſende / bp 
Was / ja felf dat De ffad Romen geen flad was / om dat aldaer 
De onrechtbeerdighept de oberhant hielde. Soo maeckt dan de 
ballinghfchap aen den vzomen geen balling'/- alleen dat hp om 
weldoens· wille maet bier eri elders fchuplen / Want der bzoz 
men baderland ís ober al. Socrates fepde dat cer bzaom man 
moſt alg een pijlacr onbeweeghlijk zijn : en gefijch Anaxarcht 
{tantbaftighepd níet gequetft worden. En gelijk de Jonge⸗ 
lingh gepzefen word / dewelcke het wierooch-bat houdende / 
terwijlen Alexander offerde / en De brandende hole ín fijns 
moutve gevallen zijnde / de pijne ffantbaftigh berdzoegh / fan: 
ger hem te berroeren / of den Godgdienft te —* ens 

| | oo⸗ 
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A IE lang waer ’t edel heet geſtozven en vertreden / 
Al langh Was hp berjaegt upt Menden en up Dteden / 
Indien de weeethend Kort berſcheppen fijn gemoed / 

V was allangh berfmoo2c/ gewentelt m het bloed. 
Uig ’ ſchoon dat hp moet in D'alderwoefte tijden 
De fnraethept en De hoon ban al de wer reld lijden / — 

Ul is ’t ſchoon dat hy wozd verbannen en berfmaet / 
Al is t ſchoon dat hp woꝛd ban peder cen gehaet / 

Wp blijft de ſelbe Man / at word hp af verdzeben / 
Geſtooten op den dijck / in vzeefen ban fijn leben / 
dp ninfmermeer bezwijtkt/ al dzaeght hp aile fchand / 
De Tiefd 18 ebenwel gehecht aen 't Dadertand, 

Ul moet hp met een ſtaf Door wandelen de Lijchen / 
Wu is t vierkante beeld/ Dat nimmer fat bez wijchen. 

Al moet hp maekt en bloot gelijck een ballingh gaen / 
Beſiet fijntechte ftaf/ daer bloepife wederaeu. — 

Pp bind noch altyd trooſt / eu midden in fijn lijden / / 
Han Gp in fijne God berheugen en verblijden / | 

En fien het alles aen : De hertſeer enn berdziet 
Die tactfen fijne Ziel) maer ſy en quetſen niet. 

„Wie doog geweld ein liſt Den bramen wil verdzuchen / 
„En denben tprannp,/ Get fal hem niet geluchen; 

„Aliſt ſchoon dat hp zweeft mi armoed' en mm pijn : 
Wie t'oncecht woze berdzucht / Die han geen balling zijn, 

— —— 

behooren alle Die om haer bzomighent gebannen wmozden/ al 
het leet dat haer wozt aengedaen / kydfaemlijch ce dzagen / en 
met gedult de uytkomſt ber wachten. 

Geluckigh wie om weldoen lijdt , 
En voor de deught gact in den ftrijdt 5 
Al wordt hy van her volck vertmact, 

En van den meeften hoop gehaet: 
Sijn Ziele ftaet gelijckeen rots, 
‘En paft niet op des werreldts trors. 
Reyn is’t Gewiflen voor den Heer, 

Dies ftreckt hem’ lijden tor fijn’ cer. 

€ 5 
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26 BELLEROPHON, of 
Tegens Godt is quaedt vechten. 

ll 
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W Be De Poëten bp Hit gedichtfel hebben willen te kennen 
geben/ fal beelen bekent zijn. Sp hebben hier mede de 

_ beegmoedighepdt en opgeblafenthepdt der menſchen willen 
nptdeuthen : want fp berfierden hoe de Keuſen den Godt ju- 
piter wilden beſtormen en upt fijnen TC hzoon ffozten / ober: 
ſulcks rolden fp de bergen op een ander / om den Wemel te bee 
ſioken / maer zijn Dooz den blixem ban Jupiter verplettert. 
Dit wordt epgentlijck berftaen ban foodanige menfchen/ die 
Eaben haer bermogen Dingen Willen acnbaerden/ Daer toe 
fp beel te zwak zijn / ja/ban ſulcke die met haer neuswijftahept 
in de binnen Kameren ban Godes gehepmeniffen willen dzin: 
gen/ en Godt felve meefteren / Daer fp doch alle tot fchande 
wozden. Gelijck die geenen/ die De bergen wilden doen baren / 
feer belaghlijck befpot wierden / alſoo der flechts een muns⸗ 
ken boog denn dagh quam / alfoa doen oock beele menfcheu in 
neeftelijcke als werreltlijke faken. @m dat Godt u niet heeft 
Willen alwetende hebben / heeft hp u menfchen gemaecht / 
Dat ig / 3wach en ſterflijck; ten epnde niemant door fijne ber: 
waenthept opgeblafen wierde om al te hoogh na den hemef 

te ſteygeren. Icarus willende met De Klaerhepdt en liefigche 
warmte 



Lufttot Wijheydt. 27 
G Tp Snozkers Die den Chzoon des Hemels wilt bewegen/ 

En kampen metu Bodt / en doen hem alles tegen / 
Komt fiet een leerlijck beeldt / Dat door een Dolle fucht 
De bergen rolt om hoogh / en boert fe na de lucht. 

© onbefonnen bzepn N wat derf dp onderwinden 2 
De blixem ſal voortwaer u pdelhept berflinden / 
U werpen in de grondt / geen hoobaerd kan beftaen / 
De trorfe twozdt vernielt / bertreeden en verdaen. 

Godts pꝛickel is te hard / zijn wapen ig te krachtigh/ / 
Syu blixem ig te fel/ en zijn gewelt Almachtigh: 
ijn donder is te fterch / tedapperenontfien/ / 
Waer Wildp boog zijn handt of boog fijn firaffe blien 2 

Poeder ft ghy arme ſtof ſoo trotſigh opwaerts flijge; 
En uwen grooten Bodt foo onverſaeght bekrjgen 

Gedencht ghy zijt een riet / en beoofer als hetgras/ + 
Dat heden is berwelcht/ Dact t in zijn bloenfel was. 

Wie met ziju ſtout geral wil alle dingh doo2 geonden/ —_ 
Creedt ín de Bier fchaer Godts met ongefouten monden / 
En terght Godt in t gebecht: al ſtÿjght hu na de Maen / 
En rolter bergh op bergh / ghp moet te gronde gaen. 

Dies waght u arme worm u Schepper upt te dagen / 
» ijn gramfthap is een laft boog geene menſch te dzagen / 

» Biens harſſen ſigh verheft en aen de Godtheyt wzüft / 
Woꝛdt als het grups berplet/ dat boog de inden Dzjft; 

warmte der Sonne te dertel fpeelen / Wiecter dooz te gronde 
gewoꝛpen. Pit zy dan een pegelijck tot een bake voozgeftelt / 
om niet bp der handt te nemen daer ban’ begoijg of de kracht 
Der menfchen te zwack ig om upt te boeren / Want d'opdebla: 
ſentheyt / ſeght Seneca, ig een anvedelijche bewegiuge / waer 
door alle grootsheydt der Gzooten woz verplettert. 

Ghy Poghgers hoe gy tierten racft, 
En d'Oorlogh uyt u kaken blaeft, 
Died’ Aerd en Hemel hebt ontſtelt, 
Eu altijt ſtoft van u gewelt: 
Ghy neuswijs blijft hier oock wat ftacn , 
En roert dit heyligh Vyer niet aen : | 
Gedts blixem kneuft utrots verftandt, … 
En {melt het door fin felle brandt. 



8  BELLEROPHON, of 
| Weldaedt blijft niet ongel 

MN 

Lianus , een Griechs Schziber / en fcherpfinnigh on? 
N derſoecker Sec Natuure / heeft boben alle andere de Wel: 
dadigheyt Boog denStorck of Oyevaer Willen untdrzucken; want 
ſeght Gu / Hoewel fy door gene Wet tot defe deught der wel- 
daet worden gebonden , foo worden fy nochtans door de goet- 
aardigheydt der natuuredaartoegedreven; Want fp zijn een 
fpiegel waer na alfe kinderen hare Buderen / Die nu onmach⸗ 
tig en zwak zjn / behooren te fpijfen en te onderhouden, Daer 
Der meeft alle Oude de jeught aentwijfen 't erempel defer hoz 
geten/ ten epnde een peder fijn plicht betrachtende / ban deſe 
Dieren De Weidaedt falleeren geffenen. Æneas wozt hier over 
feer geprefen/ Die fijnen ffock-auden Dader Anchiſen unt de 
anuptbluffchelijcke Crojaenfche blamme / met groot gebaer 
fijnes levens op fine ſchouderen Heeft kertoft. Geen minder 
eere woedt toegefchzeben de Dochter die haren gevangenen 
Dader met hare bozften lange wijdt heeft onderhouden / Die 
auderfints door honger beragzdeelt. was te moeten flerben. : 
Vaer ober. oak beele oude Koningen de beeldeniſſe des Ope⸗ 
baers in hare wapen-ringeu hebben doen fnijden / ten epnde 
ſy de Godtsdienſtigheyt en weldaedt een pegelijck on 

f peten. 



Luſt tot Wijsheydei 29 
DEe langh gebeende Storck wordt ober al verheben / 
En tot een waerdigh beeldt der eeren opgeſtelt: 

Die upt een trou gemoedt haer Ouders houdt in ’t leben / 
Die nu zijn oudt en zwak door zwarighepdt gebelt. — 

Hier fiedp nae ’c geſternt een handt ten Hemel varen / 
Fet wiecken die daer fnel gaen boven Son en Maen / 
Die recht na Godes TC hzoon de weldaedt openbaren / 
Die upt een reyn gemoedt zijn ouders is gedaen. 
„U rijp” en milde gift fat dock ten hemel bliegen / 

» En zijn ban Godes handt gezegent en beloont ; 
» Want fijn getrouwe woordt dat kan ons niet beliegen / 
» Bermits de Weldaedt is bp Bodt op ‘t hooghſt gekroont. 

» oberſchot befteet aen Ouders / Vrienden! JRagen / 
» Of wie De armoe dzuckt met piju en niet berdzict: 
„Derhooꝛt de dzoeve fucht / en ſtelpt de nare klagen ; 
» WBant die dert armen helpt / Gods zegerhjn geniet. 
De bꝛecke menſch berlieft fijn goed ren mm 't verſparen. 

2 @egeber pder helpt en woeckert in den noodt / 
> Sijn hepl bloept alg een Zee} en alg de water-baren/ 
» En hp geniet fijn loon noch epud’lijch nae de doodt. — 

pPrijfen. Daerom boert defe Godtsdienftige Dogel cen ghe⸗ 
blerchte hant navefterren / om te bewijſen dat de Weldaer na 
Den Hemel flijgt/en ban Godt op thoogfte Wert beloont. Pier 
ober is ’t dat Cicero fept/ de weldadige hant baert liefde / leeft 
geruftelijck / en wordt ban alle menfchen bemint: fept bozder / 
Indien wy ’t geene wy te leen hebben, met voller mate weder- 
om geven,wart fullen wy doen, wanneer wy door weldaet uyt- 
gedaegt worden, fullen wy de vruchtbare Ackeren niet navols 
gen, dewelke veel meer geven , alsfe hebben ontfangen ? 

De weldaet die ghy d'Ouders toont 
Wort hier en namaels weer geloont: 
De beeften fullen anders ftaen , 
En klagen uwe wreetheyt aen ; 
De boom van wien gy zijt gedaelt, 

- Moet zijn &ekoeftert en onthaelt : , 
De baftaert-vrucht wort gantfch verſmaet. 
Van Godt en yder meních gehaet. 

' 
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Hy gracft ich felven een Kuyl, 

lade EN 
one 

W Je om fijn naeften berdziet aen te Doen liften bedencht / 
draeght aller menfchen bloeck / en balt felbe ín den kupl die 

Bp boog anderer heeft gegraben. Wanneer Phalaris de Cyran 
ban Agrigenten / om fijn gruwlijke moogt-luft dagelijks nieu: 
we manieren ban weeetheden bedachte / heeft Perillus, om ſij⸗ 
nen £oning eenen dienſt te doen / gegoten een koperen Dtier / 
De welcke ginepent gemaecht zijnde / ende cen Menſch daer 
in geflaten / een ſeer ellendigh en yſſelijck ghebaer en ghekrijt 
maeckte: Wanneer hp Daer boor een goede berceringe ver⸗ 
wachte / liet hp Perillum Daer eerft in ficken / en fepde; ’t fou 
onbebaoglijk wefen dat gu niet eert foud beproeben wat konſt 
qhp boo? den dagh gebracht hebt / en liet hem daer inne verz 
branden. Doo fleet de ontrouw fijn engen meefter / en Woet 
alg dan ban niemant beklaeght. De Cyran Phalaris ſelbe is 
niet bep gegaen / Wanneer hp (na fijne lange en obergraote 
moogderpen) De Burgeren tot wanhoope gebzacht hadde / 
sijnfe ſelbe op hem gevallen; en hebben hem in Defen * 

peuden 
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D E ffeen berplet Ben kop ban Die fp heeft gedreven / 

| En flepgren doen om hoogh / dooz een gezwinde Loud : 
_ Perilius had hier ban den eerſten raed gegeven / ' 
Dies was hp t eerfte Wild in fijnder Stieren mond. 
Doen Phalaris upt luft ban wꝛeedhent ſocht te branden 

d'@nnofele gemeent: Pe Dender ban de firaf 
Moſt eerft aen defe ſteen / en aen Dees klippen ſtranden / 
En fijn Metalen Bul, die was fijnepgen graf. 
De ſtricken eerſt geleyt / de netten opgehangen / 

DPerwarren’s Jagers liſt en bzengen hem om hals / 
Wp woꝛd in d'epgen baft geworpen en gebangen ; 
Want dit °g Der blepers loon / al zyuſe noch) foo balg. 

Een ander jupcht ban beer’ / en niemant heeft ontfarmen 
Elck lacht in fijne bupft / en ſeght dit is De Man / 
Laet hem dees loofe ſchalck nu vooften en ber warmen / 
En bulcken wac hp mach / hy is der Meeſter ban. 
Wilt Beepd len u gemoed / noch tot des naeften fmerte 

Bedencken eenigh quaed. Onhoud dit eens booz al, 
”, Wie tot Des naeften leet bouwt liften in fijn herte / - 
„ Deaeght aller menfchen vloeck / en fiet fijn epgen bal, 

genden Stier gefmeten/ en met een bzeeflijck geïoen doen 
berbzanden: En heeft alſoo bepde Weer en Anecht een recht⸗ 
baerdige firaffe op hare halfe gehaelt. 

Wie hier fijn even-men{ch beſwaert, 
Moet wefen van een Tygersaert : 
Een veder kan dit wel bevroen, 
Wat gy niet wilt u felven doen, 
Dat doet geen ander tot verdriet; 
Want dit is doch de Liefde niet ; 
Het net dat gy een ander fpreyt, 
Dat iseen ftrick voor u bereyt. 
De mick die gy voor and're maeckt, 
Die iseen galgh daer ghy aen raeckt. 
Dus wildy wefen wel bemint , 
Tot ’s naeften quaedt geen lift verſint. 



2î _ BELLEROPHON, of 
_— Te veelis ongefondt. 

W Amneer riten des menſchen leben kortelijck mil oberloo⸗ 
pen / foo fal men bebinden Dat de mirifte misflagen bez 

gaen worden ban te beel fich onder wonden; en de middelinaat 
te berre aen De eene zijde gefet tehebben. Polydamus, Die iu 
groote achtinge en fterchhepd was / en na dat hp veele Fide 
Derlijche daden uptgeboert hadde / heeft upt groote berme: 
tenthept en hoogmoed eenen ballenden Bergh met fijne 
fchouderen Willen onderstutten; maer hnis daer onder ber: 
piet eu Dood gebleben: Soo baren meeft alle menfchen Die 

ſich met at te zware ſaken overladen. Daerom behoogt men 
bet geluck eerbiedighlijck te bejegenen / en’ felbe met in den 
hoogften top te fetten. Dit heeft Horatius feer Wel aengemerkt 
als bp fijnen Lucinium de guide middelmaet genprijſt Wan 
meer hy fcpdt : | 

Bemint de gulde middelmaet , 
Fn fetter zy den Hooffchen ſtaet 
Deftormen treffen ’t (teyl geberght , 
En water trotsden Hemel terght. 

Wat 
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W Je Dat fijn fchouders berght een laft te zwaer om heffen / 

Die wozt’er door berdzuckt en dapperlijck berplet : 
Wie waent dat Gp ’t al weet / en alle ding kan treffen / 
Die bint hem al te licht in ’t ongebal befet. 
Ghny fiet dit geeftig beelt / Den Kemel overladen / 

Gedzuckt ban ’t wichtig pack en al te zwaren laft / 
Hp gaept na d'aeffem toe / en hijgt van fijne quaden / 
En fiet hee t moedigh hert fijn Meeſter heeft berraft. 
„Ce beel ig ongefond / foo d'Oude boormaels fpzaken : 

» Ge wepnig houd geen maet. Siet censeen deftig Man / 
„Die ſoeckt De rechte maet ín alle Ding te raken / 
„Geluckig die tgeluch Lan berre groeten kau. 
„Dat pder een fijn ſtaet met oozdeel wiſt te wegen / 

» En Wichen cer hp ’t waegt / al’t geen hr nam ter hand / 
Die bont hem met foo haeft beflommert en berlegen / 
» En fpeelde banckerot aig Calis achter Land. 

_Wat hoogh is lijdt te grooten laft 
Waer ’t rijsken buygt daer {cheust de maft 
De blixem taft Palleyfen aen, — — — 
En laet de flechte hutten ftaen. 

Nimium ubique nocet: 

Wie 't zeiltje hijft tot in den top , 
En fet bree fock en blinden op, 
En dan op ſtorm noch buyen paft, 
Die wordt te onverfiens verraft. 

Fortunam reverenter habe. 

_ Dus houd u machtig onder ’t Landt. 
„Enlecht by tijdts af ’t ſtaende wande: | 
% Is beter datm’ aen ’t roeyen {laet , 
Eer Schip en Man te gronde gaet- 

D 
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Hoort veel, fpreeckt weynigh. — 

“„Audrenda plauma caceda oma 

Oe hoogh het Swijgen en Hooren by alle berffandige 
geoogdeelt ís / kan men upc de B. Schzifture /en upt der 

Philoſophen leeringen doorgaens vernemen. Hoe befich ig 
Be. mijfe Salomon , om het zwijgen een peder aen: te prijſen. Je- 
{us Syrach c. 22. v. 31 ſeydt: B dat ich ecu flot in mijnen mon: 
de hadde / ende een ringh ín mijne lippen / Ec. Wie fijn tonge 
bedwinght / Die wozdt bemint : maer Wie onnutte klap boert/ 
wodt ober al gehaet. Een guade tonge ig als een quade 
Windt, die ober al fchade brenght: Ja het is het alder ſnoot⸗ 
fie Dat onder alle laftecen kan Wozden bedacht. Bp Jacobum 
in ’t 3 cap‚en Proverb. 15. kondp ban De deugt en ondeught 
der tongen oberbloedig lefen. De oude Philoſophen hebben 

ſeer befich geweeft om de Jeughdt het 3wijgen aen te prijfen. 
Waer ober men leeft dat Pythagoras fijne Difcipelen bijf ja⸗ 
ren langh leerde zwijgen. Bier zwijgen ig een groote deught. 
Hooꝛt heel/ maer fpzecht weynig / fepden d' Ouden feer —J 

| ijc 
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G Pp Kiekens die daer eerft komt keuppen upt den dop / 
En ſteeckt u Dertel hooft ſtracks na De ſterren op / 

En wilt dan oberal Ben buplen ſnater boeren / 
Komt leert hier gen Dit beeldt u vappe tonge fnoeren : 
Komt leeren hoe de tong in 't om geſſloten perck / 
Moet blijven baft gepaelt met grendels ſtijf en ſterck; 

Een epnde % wufte bzepn niet vrn en ongedwongen / 
Koom / doeg fijn bepe toom / ter zijden upt gefprongen / 

Entat fijn engen fcha / en s eben naefteng fchandt / 
Wem ſtort in eenigh oper / en onbedachte brandt / 

„Dies u geftadigh Wendt tot Swijgen, en tot Hooren , 
„Het zwijgen is neer / de wijshent baoz u ooren. 

» opt wijfe fich beklaeght / dat zwijgen heeft gefchact / 
AMaer ober al gezeert / gebzacht tot hooge Staet. 

„HA mondt moer zijn gebaept / en met een ringh befioten / 
„ En d'ooren wijd: gefpalcht mer wijshent ober-goten ; 
„Cen epnde ’t teeder breyn gequeeckt mer gantfrher blijt / 
„Page twijgen werdt gewoon te fpzeecken op fijn tydt⸗ 

„Gaet met Dien ouden Weer Pythagoras ter ſchoolen/ 
„En fiet waer in de grondt der wijsheyt let verhalen : 

»’t Deel hooren ig een deughdt/ en t zwijgen iseen eer / 
„Wie defe leffe volght / die bolght der wijfen Weer. 

— — — — 

lijck / obermits de natuure heeft gewilt / De tonge met dobbele 
bolwercken / als met tanden en lippen bebeſtigen / ten eynde 
Die ſelve in den toom ſoude werden gehouden, De doren moe: 
ten oock opgeſpalckt zijn / om dat de Wife Man daer in ſou⸗ 
de flozten De zaeplingen Der goede zeden, ten epnde die felve te 
zjnder tijt bequanie bruchten mochten booetbzengen. Maer 
fp moeten gefloten zijn met Uiyile, boo? het lieftijch fnatens 
fpel Der liftige en berlepdende Syrenen, Dat is / boog alle gente 
Dertelheden/ Ec. * | 

Ulydes, niettezijn verraft, 
Dieliet ch binden aen den mat, 
En ftopte dicht fijn ooren toe. 
„Ghy {pruytjes, zydy wijsen vroe, 
U ooren keert van geyle praet, 
Ealuyftert waer de wijsheyt ſtaet 
Het hooren maeckt u wel bedacht, 
En’ {wijgen maeckt u heel geacht. 

D z 
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Wijsheydr gaet alles te boven. 

F PT — 

Prudentiæ obahrmt enmua …—_—… 

6 Wp die opden Ehzoon der eeren zijt gefteegen / en uwen 
Ruijksſtaf en outfaghdoet blinchen / en hoovaerdelijk alg 

Bwingelanden wilt heerſchen / aenſchouwt Gee log uwe mos 

genthepdt en heerfchapppe beveſtight is. Sndien uwe Hoog⸗ 

heden niet nadereden ban wijsheydt geſtiert / en met De bau 

Ben ban Gerechtighepdt wozden te famen gekoppelt / boor⸗ 

waer ghy ſtaet op een ioſſe en ſlibberige planck. Want / fendt 

Lipfius, hoe kan cen Vozſt foa beel herftoofe menſchen / foa 

beele berfchepde ſinnen / faa grooten hoog ontuftige gemoede: 

ren / ſulcke Dertele/ wifpeltuurige en weerzoogdige koppen / ze⸗ 

biglijk regeeren / indien De wijshepdt en booefichtighept hier 

geen plaetfe heeft? Want ín De onberfiandige weeede beeften 

te dwingen moet de Dapperbept en macht wazden gebeupeht / 

waer door hp eyndlijck de Oliphanten en Teeuwen han wet: 

ten flellen / maer ín den menfchen wijshepdt. Daerom moet 

meu uiet foo feer fien op cen machtig of dapper Vorſt /als op 

een Wijfe. De gemeene regeeringe is alg een Schip/ indien 

Bet maer met Domme Kracht en niet niet wishept ae” be: 
tiert 
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R Icht na de ſterren toe u Spitſen en u Zuylen, 

En bouwt dat wichtig werck / ten Hemel konſtig op : 
Delft bap de Bergen Weg / graeft grondelooſe kuplen / 
En giet u een Colofs met een berheben hop : 

Metſt om ’t pzat-Babel heen baft u cemente Muuren, 
En welleft Dianas Kerck , Mmuurtb2p Mautoli Graf, 
En klutft aen Jovis beeld: , bedzijft flechts vreemde Kuren / 
B macht en heerfcheppp en ig maer bluchtigh kaf. 
Ghp Pꝛincen die u Nijck doet met den Scepter Dab'rein / 

En dao? u geoot geweld doet zidd'ren u gemeent / 
Onwinnelijck Monarch! Wat wildp hooger klaveren; 
Hoe trots ghy u bertoont / gh word te haeft verkleent. 

De wijsept Komt ban heoat en upt den Hemel dalen / 
Ge wapent met den fchilt van Gods vrrmogen kracht / 
Die al der Bzaoten trots kan lichtelijck bepaten / 
En dempen hare roem door een geringe macht. 
„Wie Godes wishend ſoeckt te tergen en te ſchenden / 

„En (ue fatteenp eſck dringen mu ’t gemoet / 
» Ore lepd haeſt in den ground en ffer fc in beet ellenden / 
„ Op fiogt der Grooten pracht en treetfe met de boer. 

— 

ſtiert worden / hoe haeſt was het aen fpaenderen geplettert en 
aen klippen gebzijfelk? Onder een Wijs Prince beeft de Deugt 
hare belooningen/ maer onder ten trotfe enn moedige lept al: 
le wijshent bertreden. Hierom Woet Marcus Aurclius gepzez 
fen / Wanneer Gp met fijne Hraets-lieden ban ’t gemeene befte 
handelde: ’t Is beter / fepde hy / dat ick alleen / u aller raet en 
wijshent bolge / Dan Dat gp alle / mp alten found bolgen. Bit 
zn dan een leffe / Dat alles de Wijsheyt moet gehoozfamen / 
wiens Weplige Boeck ghy doorgaeng moogt leſen. 

Wie ’s Werreldts Rijck en woefte Schip , 
Kan brengen over bancken klip, 

En houden foo de middel-zee , 
En brengen ° op een {tille Ree : 
Voorwaer daer heeft de wijsheydt ital , 
Daer houdt fy * roer en (tiert ’ct al ; 
Want waer de wijsheydt leydt vertreen 3 
Daer aet 'et deerlijck — tgemeen. 

3 
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Noch door Vreefe, noch Hoope. 
— — 

IN %” rug 5 MEC MECUUC 

Dé aïber-brgeffte eiden / bie Haer Baderlandt met loffeljche eere 
Gavden Waoz-geftaen gebzupeknten cen Leeuw» WEL EEN zwaerdt 

ín Eare Wapen ringen om te hennen te geven / Dat fe manhaftelik 

hare tacchen wriden upt-boeren. DÄanncer Julius Cefar Den ringG 
Han Pomp:jus de Groote (na Dat hp vermoozrt was) gebgacht Wiers - 

De (warr 11 een Leeuw’ voerende een zwaerdt In fijne Klaenwen 

gegraveert weg) tiende be Giterljch / en fep-6 : @ bar Dappere en 

moebigh berte! Bp onfen tjur fchine de Dapperbepdt Garen aeſſem 

wederom gefchepr te hebben / wantteer na langh thovgden en ver⸗ 

Docken / be vereenighee Landen bp haet ghewoonlijch edet WBa⸗ 

pen fteiven bit derijs / Nec fugit nec metuit: om te keinen te geben/ 

Bar fp om harc bephept boeg ce ftaeu mier ſouden vluchten noch vre⸗ 

fen / maer frantvafteigch hare ſaechen uptboeren/ en Datfe nec fpe, 

ec met, noch Boeg hoope/ noch bgeete / Daer toe ſouden worden gez 

brache: em haer dooz eeu liſtigh beflnp: in 't vec te taten trecheu : 

alaner vac fp bate Thupu vefcgermende, fouden anbeweeglück zn 
gom met een edele grootmacdighepr te dragen al het ghewmeldt Dar op 

Baer fouden mogen acndzingen. Daerom gebruöckte ooch be Wöſe 
en boojfkhrige weidt/ de Bader Der Bephepr / Dir DEDIS / Sevistran- 
quillus in uodis, bat men moſt dock midden in deſe verbolgene zee- 

baren geruſt zjn/ als verſtaende / Dar men mer een oprecht gemoer DE 

gemeene faken tot pders beptept moft bepueren, en Dan boosts Bobr 

De fake mer een werufte Ziete overgeven. Zp voegden noch DAFT bp 

een gebonden boffel mer pijlen Tet bet opſcheift / Concordia res parva 

arc{cunt, am hare eendtachtighegt upt te drucken: hier In — 
4 
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t H Ert ís beelte graat / Dat dees omblochte Jagen / 

Ain dien engen Chuyn fou fhunten en beklagen. 
Ghnu moet al vaozt/ en voort / en naecn ander Kant / 
Na d'Ooſt of Wefter Son, of na tbebzoofen Tand. 

Een peder boelt u Macht / u mogenthept en Wapen. 
Een pder wil geruft in uwe fchaduw’ flapen. — 
Dan verre feer gebzeeft / bau binnen feer bemind ! 
U Dpand alg een Teeuw / u Deienden alg een Kind. 

De Kroonen zjn verblijd / en fien u hooge Daben / 
Ombelfeu uwe deughd/ upt bzeefe ban haer ſchaden / 
En wenfchen u geluck; op dat ghy mooght beftaen / 
En fB doez u beſchut / niet mochten t'onder gaen. 

Wp wenfchen u veel heplg en overgroote zegen / 
(De bzuchten ban u zweet foo beomelijck verkregen ; ) 

Ceuepnde uwe macht / u vriend'ljckheyt eu deugd / 
Mach blaepen ín de ruſt ban een geftade jeugd. 

„O Dat De ief d’ en trouw in u gebonden fchichten 
„Mocht blincken als de Son / Wp ſouden m u ſtichten 

„Een Goddelijch Altaer / en maken eenen Land / 
„ Cot fpijt ban Die t benijd / tot roem ban t Daderland. 

be loffelijhe boogdaet ban Scilurus, Die om fijne Zonen hare ſterlhept 
aen te wijfen : ſtelde bp Deer een geblochten hand mer pijlen boog / 
om Die te bzekten / maer fulchg onmoogbhijch zijnde / haeide hp eiche 
Pile ín % bpfander Laer upt/ Die fp uchtelik bzaechen: Gier urt nam 
hv cogfatch haer te bermanen / Dat wanneer fp tE fameu/ gelucht 
be phlen in Liefde en Baiend:fchap’ verbonden bteben / Dat miemamt 
haer fouve te onder brengen; maer foo fp deo Oneenighept ban een 
oifver affcheurden / dar fp. hichteluych ouden vernnelt en onder ’% zoch 
gebracht wozden. Deſe dapperhept heeft ooch geport en onifieden 
be moedighept ban onze nopt voipzefen Capirepn/ Bie welke yns 
Weer-Daserg voeiſtappen betredende / gebzuckt Dit Debs / Je 
Maintiendray, willende Getoonen Dar hp De ſaue / Doog fijn Heer 
Bader loflijck aengebangen / wilde upivoeeen/ of mer fijn Dood 
befegelen : wieng hloechmoedighept: De edet rijfende Zonne ban ſu⸗ 
ne wijfé en vztendelijche Daver nier ontgerde / maer niet een def— 
tíge beuvallirghepde en Weldsfepe manhaftighent op bet ſpoor nabole 
genbe / heeft boog zijne Peincelijke taofe of Debijs aengenomen / 
Patrieque Patrigue, Daer hp mede te verftaen geeft / Bat bp ter hefde 
fijnd Baderlandies / eendzachtgh be gemeene Wevbepor Wil beſcher⸗ 
men / en Dat Be gedachrenifft ban de grouwlijke moogd: sen ſunen 
Beer Bader begaen/ hem nimmer fat Doen Vergeten, hes lees dat 
toodauigen Gaoge Ziele ig aengedaen. 

® 4 
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_Godrleeft, die*tgeeft, 

Aruectus 

tel Oe De zegen Godes berrijckt / en bant kleyn een graat 
maeckt / Wil dit uptbeeldfel epgcutlijck te kennen geber: : 
Want gelijck ban een Lagen een fEcoo-halm / ban een halm 
een boſſelken / en ban een baffelken een ſchoof vaogthamt / foo 
zegent Bad upt het pemunghsken cen fiupber / en foo boots 
tot Dupfentboudige Bruchten. Hierom fepden de Ouden / dat 
gen arm Man welvarende han wozden / Wanneer hp het 
Klepne gade flaende / fpaert tat een hoop / want beel hlepntjeg 
bp een vergadert / ſullen epndelijk een hoop werden. Daer: 
om wie God met kleyne middelen tat het groote zegent / Die 
moet altijd terugge fien / Wie hp geweeft / en wat danchbaers 
hept bp fchuldiah ig: De langhfame bergaerde hoop kan it 
kogter tjd wederom feer kleyn wozden / oant men kan wel 
ban niet tot weynigh geraheu/ en dit weynigh kanu met 
fpaerfaembept tot genoeg bzengen: Waer indien men te iu 

al te 

4 
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S Jet hier de goethend Gods en fijnen milder zegen : 

Diet hier een teere halm wel dunſentvout gelacn / 
Een Kozen flroo alleen / dooz 't Sonne · ſchijn en regen / 
Ts zwanger en bebzucht met een ontelbaer graen. 

Mieris de zegen Gods/ die dagelijchg fielt voor oogen 
De zwachhept ban den menſch / en fijn groot onberftand: — 
En doet dogg fijne gonft hem Klarelijck bertoogen / 
Dat d’Overblaer alleen dDaelt ban des Heeren Gand. 

Onmooglijck dat u zweet en arbepd fou gedijen / 
Indien des Beeren ſtaf u fchatten niet vergroot : 
De Brooden ziju niet wegh die ín berleden tijen : 
Deel dupfent waren ſpijs / en ffelpren Garen noot. 
„Soo zalde zegen Gods den bzomen nach berrijchen / 

» En bullen fijn fchzapzacp met @lp/ Bzood en Wijn; 
„Want fonder ’s Hemels gonſt / de menſchen moft bez wijken, 
„Dermits niet bupten God hier kan voorſpoedig zijn. 

al te veel behageu heeft / foo fal hem ooch fijn weynigh en fijn 
genoegh ontflippen : Want / Seneca fchzijft/ gelijch de zwaer⸗ 
Wichtighepd der Boren-apren/ het ſtroo of den halm doet 
kraken en bupgen/ alfao doet de Wwichtighept der Overda⸗ 
dighent / en de onnute berguiftinge de lang geroepde en opge: 
waſſene goederen den hals beekien. Soo gaet het hier in defe 
Werreld gemeenlijck / daer Wp de danckbaerhept en ootmoet 
behoozden plaets te geven/ Dzijft ons de hoogimoet der rijck⸗ 
dommen tot ſulcke Dertelhept/ dat Wp noch GBod/ noch 
ons even-naeften kennen / alfoo dat Wp / dooz de al te groote 
em-baminge ban het Geluck / dat ong te booren foa heerlijch 
Plach te berbeffen / werden berdzuckt en te gronde gewornen / 
ende geraken dan ín alle ellende en verachtinge, 

Wiet kleyne fpaert , geraeckt tot meer ; 
Doch danckbaerheyt behoort den Heer, 
Verlaet u níet op ’t aerdſche goedt, 
Want dat bedrieght een hongh gemoedt : 
Het goet isalseen wilde Zee, 
Dic ebt en vloeyt, foo doet het mee: 
Geluckigh wie Godts zegen acht , 
En ’s werreldts ydelheydt belacht. 

D 5 
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Leven om te Sterven, 
—— — — —— ZN dt OLPONEN UGS clk 

H Oe het Schaeckfpel feer aerdigh bp des menfchen leben 
Woet geleken / fal u in dit voorſtel kortehjck werden ber: 

toont. t Schijnt datfe/ alg met een gewapent hep tegens 
malfianderen te belde gaen / om hare Goofden en Woningen 
te bewaren / hier tegens ſtelt men fijne troupen „en let Daer op 
boogfichtelijek dat niemant dooz defe a2dze home te bzehen ; 
en hoe boszbedachtelijck meu de felbe al bewaert foo woedt 
nochtans de Koningh berraften geflagen Baer mede te berz 
ftaen togt gegeven; dat hoe cen iepſer / Koningh / Vorſt of 
Peins met Tijfwacht en Hellebaerdiers befchermt / en met 
Wallen omgraken is / Dat de doodt eben ſtout aentreedt / en 
ſeght: Wer op Monarch / du moetft verlaten dijn kroon/ ſtaf / 
landen / goudt / peerlen en fchatten / en gaen met mp naecht en 
blaat; wiets kan da bewaren / du moetſt cen gang met den gez 
meenen hoop gaen / ba mp gelt Loning/ Prins / wijs / fot/ rijk 
en arm eben beet. Sy moeten mp alle den tol betalen ; nach 
bidden / noch giften hennen mp bewegen, En foo gact —— 

gaen 
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| D Er Princen Hooge macht / en Dozfielijche Chroonen / 

De Goumgblijcke pracht / en hoftelijche Araonen / | 
Der armen firopen hut / en alles wat’er leeft / 
Sich onder ’s doods gewelt en fijnen Scepter geeft. 

Doe vepligh oock befet met burgeren en met floten / 
De Boot komt onverſaeght aen Defe Deur geftoten ; 
En roept; het op JBonarch! koom bolgh aen mijne 3p / 
Derlaet Dijn ſtaf en kroon / en al Dijn Woelerp : 

Cranwanten ftaen vergeefs met piecken en musquetten / 
Ee ioereu op der wacht, om op ’s doods ronde re letten ; 

Cerwile datſe ſtaen / en denchen nieuwers om / 
Soo volgen fB hem na / en danffen op fijn trom. 

De minnaet miſt fijn ief / en ſtaet met dzoebe oogen / 
En midden in De breughdt ig al de vzeught berblogen / 
De Liefde wordt gefcheurt / haeliefljck oock gepaert / 
De Doodt fier niemandt aen / noch hoeſe Sijn bergaert / 

Ce recht wordt vau het Schaeck ongieven vergeleken / 
Waer mm de Goning ſtaet met Dienaers untgeftreken / 

En fchijut boog eene ſtorm en overval befchut. 
Eplacs! aleer Ga’r gift, foo ſtaet hn Daer en dut : 

Daer Wozt hp overal bebochten en beſtreden / 
Siju Bonmgen berooft / en fijne baftigheden / 

®aer ſteeckt hp ín den noodt / eu iſſer deerlijck aen, 
„Geluckigh die de doot derf onder oogen gaen. 

gaens in De werreldt / terwijle wp om de doodt minft dencken / 
overvalt ons: Die felve ; eu boert ong op deu Weg onſer bogz: 

vaderen. Dalig zijn diegene Die in Den Heere fterben/ want 
bacr doot is koftlijck too2 hem. Bernardusfent/ laet ons den 
doodt niet bzeefen / want De Hemel wozt den dorſtigen gege: 
ben/ den armen De ſaligheyt / den quaetdoenders quyrichel- 
Dinge ; daerom laet ons miet treuren / want de dag Des doodts 
is geen ſterfdagh / maer ven geboorte dag. Meũ moet/ fegt 
Lactantius, den doot fchatten na de hoedanighept des lebens: 
Die Dat felbe ín Bodvzeefenthepr heeft obergebracht / die is de 
doot foet en getgenaem: Wain de werreldt is flechts alseen 
booge Schoole/ en ong leben is maer cen wocterpen beſig⸗ 
bept/ de tijdt is onfe Leermeeſter / en dit is bet koze begrijp 
ban alles / dat men geleert heeft te fterven. 

De Dodt klopt onzerfaeght aen °t bof, Geluchigh die het ſterven leert , 
En roept Monarch ! ghy moeter of : En die fijn doen pa Gode keert, 

Dees wighis ruck arm en gemeen, En dencht dit 15 de laetſie landt , 

Brreyden huys, chip maere heen, lek wil my wachten voor de fonds 



| 

Op Godts Genade. | 
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W Je met een oprecht gemoedt door de Woedende en rar 
fende Zee-baren venligh meent te baren / moct weſen 

als een Boer / Dat/ hoewel het ban alle zijden ban de golben - 
wort overvallen / ebenwel zijn rechte cours en fireech houdt/ 
niet paffen op 't geweldt der dzepgende en zwalpende bupen / 
Die het Scheepken nudus / dan fao / gints en weder Werpen / 
en met alle kracht foecken te oberweldigen ; maer hy moet 
oock midden in Defe moeſte enn Wilde Werreldt altijdt ſijn hert 
en ooge gebeft houden / om met eenn Dapper en manlijch herte 
alle de rampen Defer rafender wilderniſſe te over-Winnen. 
Pp moet wefen als de Palm Loom Die tegen alle de wich⸗ 
tigheydt der onfpoeden / ſyu hooft midden ouder alle oploo⸗ 
gen en ſtormen ſtautvaſtelck kan opheffen / en geruſt / in alle 
Wwoelerpe / opt fijn reyn gewiſſe ſteunen / en ſtarren na cen 
bafte en feechere hooge der acnftaende berloſſinge / — 

altij 
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W Je door het woefte-mepz/ en door de Wilde baren 

Dan ’tongetemde volk geruftelijck Wit baren / 
Moet wefen als cen Roer , dat midden fu de Zee 
Op Godts genade drijft / naer een gewenſte ree. 

Godt íg alleen het wit / De Hemel is de baken / - 
Of ſchoon de Son haer glants wou bergen en berfaken / 
Soo houdt hp ín t geficht de Noordſter en de pepl / 
En fiet altijdt om hoog / en Houdt een oogh in ’t zepl. 

> De werreldt ig een Zee/ Waer inde menfchen leven / 
» Gen woefte woelerp met alle windt gedzeben: 

» u hoogh en weder /nu foet / dan weder fuut / 
„ 2u droevig en nu bin / nu bzolijck en nu ſtuur: 

» 2u bol ban hoop en bzees / nu hertelick verlangen / 
„Qu wederom bol fchzichg / met 3warighepdt omhangen : 

» Burijck /nu weder arm / dan Weeldzigh en dan bloot / 
„Nu pynelijck berdziet eneen geftadedoodt. 

Maer wie dooz defe flozm / daag 't hollen ban de wagen / 
» En in Dees Wilden hoop hem beomelijck kau dragen / 

„ Gaet ober klip en banck / gaet over ebb' en bloedt / 
» En midden dooz het bper met eenn oprecht gemoedt. 

altijdt met De reden na de rechte hoogte / dat ig na de bewa⸗ 
ringe Godes/ Die midden dooz de blammen en D'epffelijche 
kolcken / den fijnen ongefchent kan bewaren. Hierom feght 
een feer Wijs Jan / dat de b2oome zijn als het Surckel of fu: 
ting /’t welk / of Get fchoon getreden en geparst Woet / fo waſt 

het doch Wederom Daer tegens aen; en ſteeckt fijn hooft te 
groender op. 

Geluckigh die door ’t woefte rondt. 
En door des Meyrs verbolgen grondt, 
Die midden door defelle gloedt, 
Kan treden meteen vroom gemoedts 
Die ís gelijck het fijnfte goudt , 
Dat ín het vyer fijn krachten houdt: 
Hoe dat men’ ftoockt , hoe dat men t ziet , 
% Verlieft van fijne devghden niet. 



46 BELLEROPHON, of , 

Na’t Soet het Suur. ò 

— 
* 

* Dela 

H Oe fchandelijck ſich defe bedzonen binden / die alleen het . 
ſoete en bermakelijcke willen genieten / en níet eens op de 

bittere na-fmaeck gedencheu/ heeft deſe beeldeuiſſe u willen 
untdzucken. Wier iseen arm Stumper afgeſchildert / Die al: 
leen Den Bpen meenende haren faeten honing zeem te roven / 
uiet eens dachte dat fp met blimmige en fenijdige angels / GE 
wapent waren / en Dat het facte verſelt was met het ſuure. 
Nimmermeer / fepdt Seneca, is de welluft alleen, altijt iſſe 
firijdigh / de ſmerte is haer cen doodt · vpandin / doch de Wel: 
luft moet'er onder / vermidts (p te haeſt verblieght / en De 

ſmerte of rouwe altijdt kleeft aen De flippen ban die de Wel- 
luft heeft genooten. Pe Oude fchilderden de Welluſt fcer 
cierlijck mec een lange flcep / op Wiens bzeede boort ffout ge⸗ 
fchzeben : De droef heyt volgt hier na Alſoo datfe feer wel ber: 
ſtonden / dat'er geen Nooſe fonder Dooznear/ noch Welluft 
fonder ſmerte konde gevonden Werden. Apulejus ſepdt / niet 
fchijnter fao Goddelhck cu foet ín deſe werreldt / Dat niet met 

eenige bitterhepdt vermenght is. Wie dan in deſe werreldt De 

ware cuftc wit foeckeu / Die fal hem feer bedzogen binden. 

Terwijle ton ong met een feex lieflijck ſonneſchijn — te 
er⸗ 

nt 
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N @pt was het foet alleen / of 't ſuure ffont 'er boren: 

opt Foofen founder fcherp / vont Page founder daoren: 
opt heoning fonder ick / Vopt Bpe ſonder blim : 
Nopt welluft fonder ſmert / nopt leven fander ſchim. 

De minnaer die berdoolt den hooning meent te maken / 
Dalt al te haeſt in t net / en in Der Bpen kaken. 
Hy maecht een foete bupt / hy bint 'er niet met al: 
Hy foecht’er fijn vermaeck / ho bint 'er bitt're gal. 

Hy foecht 'er eenen dranck ban lieffelijke Wijnen / 
Dan fupcher en banchet / hp bint ’er Medichnen / 

Dan Aloes en Myꝛrh / en ’t bitter alg een roet : 
‚ Enbier om krauwt den kop / deeg onbedachte bloet, 
» Een Chziften díe de ruſt wil in dees werreld foechen / 
» al haeſtelijck de waen in fijn gemeed berbloechen / 
„En fien het groot bedrogh / en fien fijn epgen fchuld / 
„En hoe hp wozd geciert daoz tijden en gednld. 

» Ln moet fijn epgen krups op fijne fchouders laden / 
» @oaoz on-eer-en Dooz ſchant / Dog gaeden en dooz quaden / 

„En nemen 't al in danck tat Godes goethept doet / 
‚ Genieten s Hemels gunft / maer fien het krups te moet, 

» En pder zp bedacht dat d'avont beeft zijn mozgen / 
Dat pder heeft zijn beurt / en pder dagh sijn forgen. 
„Qu regen / ennu Son/ nu heit’ en weder kou / 
» Sau brolijckheyt en vzeught / Dan treurigheyt en rou. 

berluftigen/ overvallen ong De buijen ffozmen en ’t on weder. 
Cerwijl wp meenen feker en gewis te zijn / oberballen ong de 
wzeede rovers / de blammen/ baren / Hupſen en gewelven, 
Cerwijl wp de blijdfchap om-armen/ komt ong de ellende 
berraſſchen⸗ en werpt ons ellendigh im den dood. Himmerz 
meer is De beeughde alleen. Dit berffoud den wijſen Kepſer 
feer wel: Die op den dagh dep geluchige tijdingen krijgende / 
upt riep / O Boden! matight doch defe mijne Llijdfchag 
met eenigh kleyn ongeluck: bzefende dat 'er een zware ua: 
ſſagh op bolgenfoude. Soo moeten Wp dan alle hier door gez 
Waerfchout wefen / om ong niet op ’ focte alieen te bergapen / 
maer oock het bittere te gemoet ſien / ten eynde Wp niet doo 
De Dzoef heyt verrafcht worden / en klagende uptbar fien : 

Dat foo haeft ons vreugde rooft: | Die ons alde vreughde foort : 
Laes ! wy meenden dat her foet , Hoe geluckig is de man. 
Kitteld’ altijt ons gemget. 

Wie had oyt dit quact geloof: 2 Fi daer quam die pijn aen boort, 

Die't van bevds bemercken kar: 
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Elck by % fijne. 
BELMN PC COCHEO dE digmcate En / RE e°/ ( 

f prent meta * af 

. — N 

H Per wil het edele met Het onedele / ’t berachtfie met het 
berbhebenfte kampen. Wier wozdt de Adelaer gefteldt alg 

Koning der bogelen/ dewelcke Den donder en blitem Bodt 
op fijne Wiechen plag te boeren/ om ín het gefelfchap bau 
Apollo en de Zangh- Godinnen te berkeeren / Die niet Wil 
wijken booz pemant / om ober te geben het recht ban de ILiere 
Apollinis, en daer beneffens de eere / ban de WE auwer-bladen 
‘berkregen te hebben. Dit Wwozdt dan geftelt tegen Die geenen 
Die al te lichtbaerdig eens anders wetenfchappen willen lafie: 
ren om gefien te weſen / ten minften datfe geacht fullen wer: 
Den om ooch Wat te ſchijnen. Nazianzenus beftrafte te fijner 
tijdt de Waen-Wijshept deſer lupden door een acrdige gekijche: 
niſſe. Want / ſeyde hp / cen peder behoort hem met het fijne te 
bernoegen. Zpdp wijs / ef tracht ghy na wijshepdt / weeft te 
beeden Gijp kont niet alle verheven zijn / bedenckt dan dat 
gp minder zijt, Maer om verheben te zijn / foo fpant niet * 

e 
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Je met een fout gemoed zíjn meerder wil berachten / 
En boben fijn beroep na beer fchapppe trachten / 

Dan peder word beſchimpt. Dit is De befte man / 
Die zijn vertrouwde ftaet met lof bedienen kan. 

» @hu die tot hooger ffaet noch ampten zt berkoren / 
„Laet u onwetend bzepn aen geene menfchen hooren/ 
„Als of gp Woud de Goon firacks rucken uptter band / 
„Den Scepter en de Kroon / endwingen't gantfe land ; 

» En gh die Phoebí Wier zijt ongewoon te roeren / 
„ Laet u uw’ epgen waen uret al te licht berboeren : 
„Men dreinckt der Boden dranck / en 't oberbepligh nat / 

» Miet upt cen buple poel/ noch upt een mozfigh ‘vat. 
» Apollo kranſt den geeft ban fijne Speel-gerioten : 
„t Derwaend' en moedigh bolck dat woet'er upt geftoten. 

„De upl die is geen balch/ de toom die maeckt een paerd / 
„ Wet kleed dat waekt geë man / noch ock De fchede’t zwaerd. 

s Doo pder zijn beroep met vreden wiſt te dzijven/ / 
» Oan fou elck een geruſt in fijn beroepingh blijven / 
„Eu trachten na geen ſtaet / natijtelof napzacht/ / 
» Want plompe hoobaerdu word ober al veracht. 

De quaden aen:kondp geen Areut wefen/dat ís de berhebenſte / 
word dan geen Overſte over de Rouken of nauwen / dat is 
over Fielen en rabouwen / om u wijsheyd te laten blijken. Het 
word een peder niet gegeven. Door den Salamander worzden 
de quade menſchen verſtaen / de welcke alleen daer ober upt 
zijn / om een pder te beſchadigen. Want dooz haer groote kon⸗ 
de / vergiften ſy alles waer fp bekomen. Soo doen ook die 
geene / Die houd ban deugt zijn / vergiftende door haren om⸗ 
megang de goede zeden en 't leben van andere menſchen. 

Nemo fra forte contentus. 

Soo yder een bleef by het fijn, _ 
De werreld leefa in minder pijn ; 
Maer nuelck een wat anders wil , 
Nu ftoot des werrelts ronde ſpil. 
De onderdaen wil voeren ’t recht , 
De meelter moet nu wefen Knegt : 
Dus gaet'et, datde Werreld kijft „ 
Mits niemand by lg blijf. 
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D E Daed bar Marcus Farius Camillus, de Romepnſche 
Deld-oberfte/ wort feer loftijk bp Livium in fijn z boek 

gepreſen; want alg hp de ffad ban Valifco doog fijn hepelegers 
hadde omcingelt/ en bn·na tot overgebinge gedwongen/homt 
de fchoolmeefter Der ſelber ſtad / met der burgers ſchool kins 

Deren/ Die hn dooz bedzog hadde uptgelocht/ bp Camillum, en 

geeft hem raed hoe hp doge defe hinderen De ffad tat overge: 
binge foude dwingen. Camillius, die hem manlijck hadde gee 

Dragen / Wilde fijn eer Daoz deg meefters troulooshend niet 

heſoed'len / maer liet Dien verraderſche Schoolmeefter ban 

deſe kinderen geeſſelen / en alfoo weder tet ſtad boeren. Deſe 

daet ontſtack ſodanige lief De in ’t hert Der burgeren / dat ſy Ca- 

millo de ſtad obergaben / en getupgden / dat de deugt meerder 

ſterckheyd hadde als de Fomepnfche wapenen, Dedaeten- 

beleefthepd Scipionis is ook aanmerckeng waerdig / Wanneer 

bp de jonge dochter ban Carthago, Die hem alg cen uptnemend 

pand toegebracht wierde / ougefchent haren bzupdegom Wez 

Derom bereerde / en berwekte alfoo daog deſe fijne beleefthepd 

ven meerder gunſte in de herten der volcken / alg opt de hepz⸗ 

krachten en’: gewelt vermogten. Maer of Wel De — 
en 
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heerden. Mahomet De tweede / willende fijn broeder om ’t levert 
Bzengen/berfocht daer toe een van fijne Overſte / dewelke hem 
berftikte Dooz ’t ingorgelen van ’t Wwater;maer hp leberde dien 
berrader aen fijn moeder ober / die hem terftant dee ombrzengẽ 

“en mage en t hert daer uythalende/ wierp het boog de honden, 
Daerom fept men Wel te vecht ; Proditzoner amo, proditorem odi. 
Door Kragt wel leden zijn vermant, | Dedengt dringt midden in het hert: 

. Dig deugde wint het gantje landt : En matikt daer cèn foo klare baen, 

Geen pijlen, buſſen, nach kartouw s Dat porten, veſten open ſtacn, (meer 
Maekt fulken bres al; deugt wel fau ; Dus wind: een Held-doar deught veel 
„AL ſtortmen burg of ſchans om verd, Als met een wel gemapent beyr, 

2 
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Eendracht maeckt Macht. 

H Oedanig een Fijch moet werden bebeſtigt / en fn wat: 
kerbepd ftaende blijven / heeft men met dit boozbeeld en 

D'omfchzijbinge SE MPER willen te kennen geben. Sp berz 
ftaen dat een Fijck ALLE-T YT met defe bier deughden 
moet gewapent zijn; Doch alfa dat de boogfichtighepd mo: 
ſte weſen als een bolwerch/ Waer ín alle de andere gefloten 
Waren / Want niemands macht / plagh Xenophon te feggen 
ig peofptigh / fo Die ſelbe met Wijshepd en boogfichtighepd 
niet igbeveftight. Hierom is De Slange alg een baſte band om 
Dent Leeuw , Dar ig De fierchhepd / om den Hond , dat is De gez 
trouwighend / em den Vos, dat is looghepd en doogtrapthepd/ 
geffingert/ om te betoonen / Dat Defe in een gemeene Staet 
ten hooghſten noodigh zijn. Bau om fijn Fick te bewaren / 
moet een Dozft of Prince een Argus weſen / Die wijſſelijck op 
alle de behendigheden der bpanden Weet te letten / en als dan 
Die ſelbe met getrouwighend / dapperbepd en kloekhend tegeue 
ftacu, ant hiet in ig ten hooghſten eeu Dzing of — 

| ſtaet 
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K @mt hiet Die fit aen *t roer om Nijcken te beſtieren / 

Om boog 't gemeene beft te fozgen doog u plicht : 
Siet hier cen bafte firick ban bierderlepe Dieren / 
Een baken booz u Stact/ en Spiegel boog ’t geficht. 

Siet hoe de Slang den Vos, den Leeuw en Hond omwonden 
Heeft met zijn krunckel ſtaert geblachten in een hoop ; 
Cen epnde deſe bier met ſtricken vaſt gebonden / 
Seduuriah foude sijn in eene bafte knoop. 

De Slang is wonder gaeuw / en fiet met hondert cogen : 
De Hond ig Wief d'en trouw / en Wacker over al : 
De Leeuween Keeuwen hert / en dapper ban vermogen / 
En ’t Voskenlecp enloog/ Diet wel befpreden ſal 

„ Wanneer ’t voorfichtigh hert heeft tronw in fijne fteden / 
Met dapperhepd en liſt in een oprechte fin / 
„Wie mocht’er braber fchild ban Stael of fer fmeden / 
> @m wederom ’t verdeelt te ſpliſſen met de min? 
„Houd d'eendzacht als een ſchat / die alles gaet te boen / 

» En poogt dat ſnoo geſpuys / de bicterbend en haet / 
„Te drijven upt u Ziel. Ap ís waert om te loven/ 
„Die tuſſchen lief d'en bzees regeert dees woeſte Staet. 

ffact gelegen / Dat men alfo den oozlog boere / Dat ’er de Wize: 
de vpt te beoogen ig; en Dat men alle uptgeftaen gebaer / 
zijn Schip / dat ís de regeeringe / mach upt de verbolgen zeez 
baren / met alle fijn ladinge / Behouden te lande brengen. Hier 
toe maet alle wijshepd en baagfichtighepd firechen / tot bere 
loffiuge van het leben en de Zieten der Onderdanen/ om al⸗ 
fo te ontgaen De flaberny die boog cen bzpe Ziele ondzaeglijk 
íg. Wiens wackerheyd voor der Onderdanen gerufte flaep / 
wiens arbepd alter ledigheyd / Wiens naerſtighend voor alter 
achtloosheyd / altijd befozgt cu bekommert 15 / dien foude 
ich eer / fegt Seneca, eenen aerdfchen God / als eenen Peince 
derben noemen. | 

Geluckig waer der landen {tut 
Is met foo ftercken wal befchut : 
Geluckig is der Landen ftaet, 
Door trouwe macht en wijfe raed; 
En waer men na de welvaert tracht, 
En op der Valckeu vryheyd acht „ 
E‚n houdt de Gods-vrucht als een pand; 
Daer blijtt de zegen in het land, 
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54 _BELLEROPHON, of 

By den Wijfen wortmen ge-eert. 

Hie voeur et. Huls facet ec Ee 
wollte dt — * 

„ri 
If, 

G Wp die op detoppen ban Helicon of Parnaffus ijt geſte⸗ 
Ngen / en ut de Bozne der lieffelijcke Sangh Goddinnen 
Den Near hebt gefogen / komt en bermaeckt u met deſe lief: 
felijche onthalinge. Wier ig de plaetfe daer de konſten geoef: 
fent/ Daer de deugden geloont / daer de Hemelſche Melodye 
en ’tfraren-fpel wozden gegalmt/ en Waer Appollo met fijne 
iere den hoogften toan boert / Dien de Konſt⸗godinnen met 
ven berheuglijcke ober een-komínge nabolgert. Wier worden 
de kranshens en de Wautwer-bladen geblachten/ en de lieflijke 
Krupdekens geplucht/ om te drzucken om ’t booz-hooft ban 
hare konſt· lievende Minnaers: een eere Die meerder prickelt 
om ín goede wetenfchappen boogt te baren / alg der JPzincen 
hooge (chatten. Gier vlieght men tot aen de Mane / ja bo: 
ben de Sontie/ ja men flijgt met fijn geblerkte finnen tot bas 
Ben de flerren/ en men gaet met fijn luftgierig beepn doog: 
nuffelen al De wonder · wercken Godts / daer mede geen ie 

| J gene 
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Luft tot Wijsheydt. 55 
E B mocht ick Phœbi koets / eu Helicon beftijgen / 
@f op Parnafí keupn be mijn gefelfchap ſtaen; 

Alwaer ’t fchoon dat ick fou na mijnen aeſſem hijgen / 
Ick fou ín ’t heylig Chooz met harr ten danſſe gaen. 

JBijn hooft fou zijn omwoelt met groene Tauwer bladen / 
Met Aooskeng en met Palim / en allerlep cievaed / 
Wy fouden ong te ſaem in Garen Nectar baden / 
En deincken ’t edel nat met opgehoopte mact. 
Wy fouden onfe ſang berheffen na De Maren / 

En ftellen onſe Barp naer Clioos hoog gelupt :. 
Ons Dichten ſouden ſich met hare Tupten paren / 
En fchat'ren hate beeugdt met blijder Beelen upt. 
Daer wordmen met den ſtroom ban Pegafus begoten / 

Daer fpzingt eeu klare bren / daer ſchenckt men heplig vocht / 
Apollo hippelt boor / en dan de Speelgenoten / | 
Daer word de tijd met konft en Wijshepdt oberbzocht. 

„ Wie fich bp wijfen boegt / en deugde foecht te leeren ⸗ 
„ Derkieft een ſulcke (chat Die ninmmermeer bergact: · 
» Dijn treffelijcke konſt fal hem geftadig eerey —— 
„En cieren al fijn doen wat ha ter handen flaet. 

— 

geſlepen berſtand pets gemeen heeft. Wier is de Cempel bar 
Apollo, hiet zijn De heplige bp een komſten / hier komt Jupiter 
felbe om fich tebermaken/ Gier woeden atie de deuntjes bau 
de zedige liefde gegueelt / en de Deughd Wozt hier na hare 
waerdpe verheben. Dit ig de Hemel die haer de Oude Poẽten 
berfiert hebben / Daerfe in een unt · ſtekeude lufi fouden leben; 
mt korte / Daer de wijshepdt faude geleert werden / Ec. 

Maer wieꝰer is van Godt geleert, 
Al vry een ander Godtheydt eert: 
De konften hebben haer vermaeck ; 
Maer wijshey dt is een ander faeck. 
Sy komt niet uyt den klare vloer. 
Van ’t Paerdt geflagen met de voet 5 
Maer daelt in ’t hert van boven necr , 
Door gunften van dien grooten Heer. 
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56 BELLEROPHON, of 
De geftadige Jager wint, 

— Ien negotiofa vita. 

Efe Dieren Wierden genoemt Hippocentauri, Om datfe 
upt half Paerd en MWenſche beftonden: fp hadden hare 

Woonplaetfe in Cheſſalien / ontrent den Berg Pelion , Waet 
ban berfchepde Dingen ſeer fabuleus wozden berhaelt. Ta 
men fchzijft Dat S. Antonius gerepft komende / en ban den Weg 
afgedwaelt zijnde / ban dit Pier op Den vechten wegh is gez 
bzacht. Dit willen Wp dan hier mede te kennen geben / dat 
alfoo dít Dier feer wercklijck befich was in’tjagen/ rennen - 
en vliegen / Dat alfoo een menfthe behoozde naerftig te weſen 
ín ’t beſtieren ban fijne handelingen / tot de deugd en Godfas 
ligheyt; op dat Wp alfao dooz ons hefig leben mogen de der⸗ 
telheden ontrecken hare inbeeldingen en pdele fpiegelingen ; 
waer oock Dich wils ak de bzoomfte / bau den Koningljcken 
Weg der Deugden werden afgerrochen. Maer wp daen ín ’ te: 
gendeel / cn laten ons dDooz de Weiluften/ en door de geftadige 
hoope der Winniugen/ alg rafende/betoberen;alfo dat onfe her: 
ten en gedachten daer mede zwanger gaen / eben als Die geenen 
Dic ’t voorgaende bergetende/ altijd naer ’t ander ommeſien / en 
met cent quijnende geld-fucht naer °t onepndelijck hopen / Daer 
doch niemand toe falgevaken: Want de goederen deſes — 

re 
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Luft tot Wijsheydt. 57 
W Je t leben na Dit beeld Wil lebendig bertogen / 

Die fla een Wepnig ſtil / en ſie met open oogen / 
Hoe ’t leven is gelijck Dit Monſter / dat gezwind / 
Dliegt ober bergen dal/ en frelder als de Wind; 

t Tg ninnmermeer geruft/ TiS overal te jagen / 
’t Soecht aberal het wild doo liften en doo: lagen : 
En Altijd op der biucht berkrijgt Get geene ruſt 7 
Maer ’t woelen is Sijn beeugd en ziju geftade luſt. 

„Wy die door buur en tocht / en Water zijn gedzehen / 
»„ Cn midden fn de dood, bergeten onfe leben / 

„» Vp loopen fonder epnd ín een geftade draf / 
„En befig na de winſt / foo rennen Wop na't graf. 

» Wanneer wy dan den loop des lebeng foa beftieren / 
» Gn wackerhepd tot deughd / m zeden en manieren /” 
„En hügen na het perk / de loopbaen ban de deugd / 
» Gemeten Wp het foon ban cen volmaeckte beeugd: 

» Oan dzijben Wy door blijt upt ens verdozben ſinnen / 
„De dertelhend en luſt / De kinders van het minnen / 
„En ſunvbren onſe Ziel / deorz d'yber en den geeſt - 
‚En fehepden ſoo den menſch (Booz reden) van cen Beeſt 

velds honnen plaetfelijck Werden Lerbult/ maer de onepndez 
lijcke gedachten ban den menfch konnen noch Hemel / zee/noch 
aerde verbullen. Hierom is ’t darmen placht des menſchen gez 
dachten af te beelden bp het driekante hert / en Gp de ronte des 
Werelds ; want alfo de geheele ronte / dat is De werelt, het drie⸗ 
kant / dat ís het hert, niet berbullen konde, foo konde oock alie 
de werreld 's menfchen begeerlijckheyd niet berzadigen. Der: 
geefs ís “t dan al te fcer beſig te zijn/ en zijn blijt en naerſtigheit 
tot ſoodanige flipperige en ongeftadige winften aen te leggen / 
Die op ’tlaefte. fijn meefter te fchandlijck om ’ leben helpen. 

De forg verruckt ons hier en daer } 
En flort ons in een groot gevaer , 
Wy rennen om het loofe goedt , 
Door klipen banck, door ebb' en vloedt : 
Het goedr is onſe forgh en vreugd: , 
Bet eenig voed{el van ons jeugdt : 
Wy droomen , gapen al van winft, 
Op deugdt gedencktmen alderminft : 
Het goet moft eerft mael zijn gefocht , 
t Is tijdis genoeg op deug hd gedocht. 
» Vergeefs is't dat gy dengdt vergeet , 
„ De doodt fiaet voor u winft gereet, 
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„Hemels- Triumph, 

| es 

HEYLIGE DICHTEN, 

Ter eeren de Geboorte 

JES U CAT EN RR 

En andere Oeffeningen der Godtfalighepdt. 

Chrift-Liedeken , 

Op de Geboorte onſes Heeren JES U CHRISTL 

Pops van den 11 SPfalm: 

Dancket den Heer feer hooghgeprefen, &c. 

Chouwt aen Die trots” en hoog-gebooren / 
U zetels tot de Sterren bouwt / 
Eñ die doo pracht elk wilt bekooren / 
Dooꝛ ’t pzalen ín fluweel en gond. 
Komt hier / ich falu a / 

J LN 
—— 
df En fchild’zen uwe ſnootheyt a 

t Palleerſel en ’t blanchet afſtrijcken / 

®aer mee gp ciert u bzoofe graf. 

2. Schoutaen/ feg ikk / op grootfche menfchen / 
En fiet u Koning hier beracht : 
Ghy díe volgt zwe luft en wenfchen / 
Romt fiet u Vorft ín fijne pzacht. 
Bhp zijt gefien/ gp zijt verheven / 

Mercrnt ons hoe werd u Heer gehaet: 
hp leeft ín weeld' / en hp moet beben 
Pankout en armoe feet berfmaet, 

3 ÓP 



Chit. itdeken: 
Ghy zijt gefimucht / ghp zijt gepeerelt / 

Damaſt en 3d’ ig uwe dracht: 
Ghy glinft in grootsheyt boog de wervelt / 
HU hoobaerd blinckt ín belle macht : 
U pzatt' en przeutſche dertelheden / 

Die ſteyg ren in der hoogſten top : 
U gaften/ bzaffen/ wulpſigheden / 
ve tof den Hemel op, 

4. Diet bier * gepzael ban uwen Koning , 
tet bier ‘t gepzonck ban fijne ſtaet: 
Diet hier fijn marm’re gulde wooning / 
Siet hier fijn pracht en oberdaed. 

Bier is t fluweel, Bier fijn de taſſen / 
Hier is ’t fluwijn en’t fachte bedt / 
Hier ís t bozduurfel, hier de kaften / 
dBet kanten) ſtickſels / Dicht befer. 

5. Wier lepd u Heyland — gepreſen/ 
In fijn verheben Majeſtent / 
Die ’t al moet onderdanig weſen / 
Siet hoe hp hier berfchoben lepd ; 
Wp die de werreld heeft gefchapen / 

Wiens heerfchappp firecht over-al / 
De moet nu in een Krebbe flapen / 
En ruften ín een Beefte-ftal. 

6. De menfchen fchijnen / ach niet waerdigh/ 
De glorp ban fijn heerlijchhepd : 
De Beeftjens ons berdoemen baerdig 
Dan onfe groot’ ondanckbaerhepd, 

Wier leyd ons Held, ong Prins, Ong Heere, 
Deracht op't hoy, en ſnoode kaf: 
De windfels zijn Wel flecht en teere : 
Dies geruwd’ een pegelijck daer af: 

7. De Voffen hebben hare holen / * 
De Vogelkens haer engen neft ; 
Maer onfe Vortt (olens: ) moet Dolen / 
En klagen dzoebig op her left, 
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65 Chrift-Liedeken. 
Bech gp die zijt uyt God geboren / 

Perfmaet hem met de Werreld niet ; — 
Pp ſoeckt u gp die zijt berloren / 
En heelt u fmerten en berdziet, 

— 7— Ruſtplaets. 

8. De Winter is bp hem verkoren / 
Om ong te lileeden met fijn Wwoozd : 
De Stal, hoe flecht datf-ous ffaet boren / 
Bꝛengt heerlijchhepd en hooghend boozt. 
Pp hief De naare Dzoebe Nachten, _ 

(@aer peder een boog aften zwicht/) _ 
Em onſe duyſtere gedachten / 
t'Ontſteken doog fijn Goddelijck Licht. 

9. Wel falig zjn de ziel en oogen / 
Pan die ons Hepland innig fchouwt : 
he sijt © blinde Menſch! bedzogen / 
Indieun gp ap eert ander bouwt. 
Bp ig der Heyd'nen Ticht en Teven / 

De Eer ban [trels heerlijck hups / 
Die vooꝛ ons fond’ fich heeft gegeben / 
Gewillig aen ’c berbloechte Krups. 

zo. Ep! laet ons defen Koning loben / 
(De Sonne der Gerechtigheyt.) 
Die arm en nedzig komt Lan boben / 
tErbarmen ous’ellendighept. 

Laet ons opbeffen fupto're handen / 
En d'offer onfe lippen gaen 
Coat hem, Die dupbel / fand’ en ſchanden / 
Derplet heeft en te niet gedaen. 

11. Taet ong dert Ouden Menfch affferben/ 
En dragen Gods baniere recht : | 
Want anders fulten wp berwerber / 
Wet antivaogd ban Dien boofen knecht, 

Heer wilt met u genade bouwen / 
Ons Hert, “welck is een buple Stal : 
Wilt daer u Krebb’ en Woonftee houwen: 
Die nimmermeer bervallen fal, 
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… Herders-Gefang. 61 
T2. Ep met wat Goddelijker keelen ' 

Dingt ’g Hemels Heyrfchacr uwen lof: 
Pan Vzeugt/ @ Herderkens wilt queelen / 
En bosten hare femme of. 

Gode zy d'Eer, fp heplig fingen : 
Vreed’ opder Aerd, den Meníchen vreugt: 
Ep! laet ong al ban blijdfchap ſpringen / 
En zijn in ’t Nieuwe: Jaer verheugt. 

Herders-Gefang. 

Stemme: Het daget uyt den Ooften, re. 

D Es Bemels Burgerije verkondigt met gefchal, 
Een oberblijde mare / Die ich u ſingen fal: 

Een oberblijde mare / Ec. 

2. Daer ig een Bind geboren te Bethlem in een Stal / 
Wiens ſterre meu fiet blincken / en ſchijnen aber al: 
Wiens Sterre men fiet blincken / Ec. 

3. Gen Kind / dog uptberkoren/ Emanuël die Peer / 
Daer peder boo moet knielen / en Kennen fijne leer ; 
Daer peder bao2 moet knielen / Ec. 

4. Dat boog de fagte plupmen / boog ſtickſels en zatijn / 
Roet rufen in een Grebbe, op’t ſtroy bp Os en Swijn / 
Moet ruſten ineen Larebbe/ Ec, 

5. Gen Kind dat boor de tijden boog eeuwig was bp God/ 
Schijnt nu beragt dooz tijden / en tot deg werrelds ſpot / 
2chijnt nu beragt dooz ’t ijden / Ec. 

6. Dat al om onſe founder moet weſen arm en ſlecht / 
@m ons bp God te kroonen / met rijkdom en met vecht: 
Om ons by God te hroonen/ Ec, 

7. Dat ous deg Hemels veede / der menſchen luft en beeugt/ 
Des Daders glants en eere / verktijgt door fijne deugt: 
Des Daders glants en eere / Fc, | * 
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62 Nieuw-Jaers Liedt. 
8, De werreld komt’er rafen/ Herodes alg berwoet / 

Wil fijne handen waſſchen ín dit ounoofel bloed, 5 
Mil fijne handen waſſchen / Gc. rd 

9. Gp Vorſten gp fult ſterben / foo gy de bzome fchent / 
Want God falu bernielen alg hy fijn bligem ſent. 
Want God fal u bernielen / Ec. J 

10. Op Princen en qu Beeren / of menſthen wie gp zijt / 
Dalt uwen God te boete / en Weeft met ons verblijd : 
Dalt uwen God te boete / EC. | 

Nieuw. faers Liedt. 

Quefta dolce Sirena. Of / Wilhelmus van Naflouwen. 

Ick danck u lieven Heere. Oock den 130 Plm. 

& tijd Die heeft haer tijden / 
En Wp berand’zen mee : 
De bzeugt heeft haer verblijden / 

De deoef hepd heeft haer wee : 
Wp gaen baft quijnen / flaben / 
En onfe jeugt berflijt / 
Misbeuncken Bodes gaven / 
In anfe befte tijd. 

z. Pet Jaer ís om-geloopen / 
En’ nieutwe ſtaet'er beut / 
Doet eens u herten open / 
En opent God de deur : 
Wy worden oudt ín ſonden / 
Cn kinders in de deugt / 
Dol ſtancks zijn onfe wonden / 
Dol pdelhent en bzeugt. 

3. Gelijck de Slang fijn bellen / 
Derwiſſelt alle Jaer; 
Seo moet de Menſch ſich ſtellen / 
Om 't goed te volgen naer : 

VDerlaten 



Nieuw-Jaers Liedts óî 
Perlaten ’toudeleven / | 
En neemt ’t nieuwe aen / 
Om ſich tot deugt te geben / 
En na een beter ſtaen. 

4. Gelijck de winterdagen 
Met hagelen met nee / 
Aer fchzickelijke blagen 
Beſtormen onfe bzee ; 
Dao moeten ook de quaden 
Met machten met geweld / 
Met mannelijcke daden Là 
Geftut zijn en gebelt. 

s.’t Is waer / het balt berdzietig / 
Geſtadig ſtaen ter wacht : 
Gelooft het is al nietig / 
Wie datter vecht op acht / 
Laet u geen waen berblinden / 
De Kente weer berfchijnt / 
Dan fulòp bloemkens binden / 
Als koud’ en boft berdwijnt. 

6, Wie eens heeft aengetogen 
Wet deugdelijcke kleedt / 
Die fiet met open oogen / 
En acht noch blijt / noch zweet : 
t Is honing op fijn lippen / 
tGsbalfeminfijnbert: 
O Menſch! waerom outflippen 
Adagen in De ſmert? 

7. Dangt aen / vangt aen te treden / 
En wandelt op Gods padt: 
En wilt den weg bekleden 
Maer 's Hemels hooge Stad; 
Dan fullen d'Oude tijden / 
Dooꝛ defe zijn berklaert: 
Wilt daerom dapper ſtrijden / 
Dat gp u Ziel bewaert. 

Nieuw= 



64 Nieuw-Jaers Liedt. 
| Stemme : 4 

Nu leef ick in verdriet. @f/ Fortuyn eylaes bedroeft, &c; 
HS Oude Laer ig heen, en 't Mieuwe komt’er aen : 

® menfch/ wilt uwe ziel tat Bod wat hooger flaen / 
En fien eeu s wat een deugd en weldaed hp u deet / / 
En hoe hp hem vergeet / ondanckbaer ban gemoed, 

2. Pogeeft ong fijn gena fijn waerheyd en fijn woord: 
Pp ſpijſt ong bzoeg en fpa / met zegen boogt en boogt : 
Huſchenkt ons fijne gunſt / fijn Sonre-fchijn en licht / 
En toont ons ober-al fijn beiendelijch geficht. ‚ 

3. Wpheeft ons upt gebaer / uptallerlepe nood / 
Verloſt dit Oude Jaer / en midden upt de dood: 
Do krijg en Diere tijd geweert / en fijne hand / 
Soo Daderlijch geſtreckt / tot zegen ban het Land. 

4. Maer wp daer tegens Beer / zijn trouwloos en berblint/ 
Wy ſien dit alles aen / Wp flaen het in de Wind / 
Daer ís noch deugd / noch fehaemt bp groote noch ba klenn / 
Wat peder dicht / Dat doet Dat onbefchaemde bzepn. 

5. Om onfe fond? alleen foo lijd u naem geweld / 
@m onfe floute pracht foo wozd u roem gebeld / 
@m: onfe fond’ alleen foo Wozdp als berfmaed / 
En bp den meeften hoop bertreden en gehaet. 

6. Indien gp woud met recht den Sondaer taften Aen / 
Wie fou boog uwe banck en oogen derven ffaen 2 
Wp fouden ffaen berbaeft alg een miſtrooſtig Lind / 
Dat nergens heul of ooft als bp fijn Dader vind. 

7. Gpzijt oock onfe God, en Dader die ons lend / 
En dieu liebe Soon als Midd'laer hebt gefend : 
Diet onfe 3wachbepd aen in fijn bolmaechte ſtrijd / 
Die Daog fijn Dood geneest / en Wederom verblijd. 

8. B zegen ong berleen aen Tijfen Ziel tc ſaem/ 
En kroon Dit Nieuwe- Jaer ter liefde ban u aem / 
Met vriendelijckhend en bzee / met falighepd en beeugd / 
Dat wr hoe langs fo meer opwaſſen in de deugt, Ni 
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65 

Nieuw-Jaers Gefangh , 

Eer gedachtenis ban de Geboozte 
onſes Dalighmakers 

TE SMOWE-H RIS TL 
Stem : Hoe ſchoon licht ons de Morgen-ſter. 

— — — — — — — — — en 
ede — ⸗—— 

F Eẽcſt En EMANUEL, @langy 
— wellekomo ôOodes Soon! Die daelt 

Eek — — ended ze — — 

F — Mee · geſel / iz Pepland en Behoeder / 
4 unt uweg Daders 8 Cbzoan/ Ons — en Broeder. 

Hdd dede ed EE — — etna — 

TE de TEE 

— — — — — — — — — — — — en — — 

— tk assie ons herten, bol ban ſmer⸗ 
> — —— — —— —— 

nn en 
— Zijn Ei elkom! moet ons 7 E SUS wefen. 

2. U heerlijchhend en Bodlijck licht / 
Is lang vertoont dooz een geficht / 
In een bergulde klaechepd : 
De Daders fagen oock van bert’ / 
U funberlijcke Mozgen ſterr' / 
In beolijchhepd en Waerhepd ? N 
Diesfp/ gantfch blu; - 
Haer gefangen/ en haer gangen / 

Daer na firechten / 
Ende volcken oock her weekten. 

3. Au veemdn aen ons vleeſch en Bloed / 
En fchencht ons weer u eeuwig goed / 
—* draegt des werrelds ſonden: 
Gi zijt om onfent wit veracht / 

* Al⸗ 



Chrift-Liedeken, - 

Als een onnofellam geflacht / 
Dol ffrramen en bol wouden 
@ Stam! éô Lam! 
Dat Gods toren / komt te boren / 

Dooꝛ u fterben / 
Om ons’tleben te ber werben, 

4. Wat fullen Wp baoz danckbaerhend 
Bewijfen aen u Majeſtent / 
Doop defe grote deugde * 
10n fullen ’c wieroock / 'tedel pant / 
t Gelobe dat ín liefde bzant / 
Op- —— in dees vzeugde: 
Epa! 

Onſe —— / zijn ban binnen / 
Hemels dzoncken / 

En met uwen Moſt beſchoncken. 

* Wat kond'er Konincklijcker pad / 
Ons lepden na der vꝛeugden Stad / 
Als dooz des Levens Poorte: 
Weeft bzolijck Dan 1m u gemoed / 
@m-Belft dit alderwaerfte goed / 
Op 't Feeft ban fijn Geboozte: 

‚ Wefcaen! heft aen! 
Taet u ſnaren / opwaerts baren / 

Wilt u cieren / 
En dees Hemeils blijdſchap Lieren. - 

6. Speelt daer op harpen en geklang # 
Der Eng'len toon ten boven fang / 
En finght de grote daden / 
Jupght Godes eer mer lunder ſtem / 
Den Dꝛede bau Jerufalem , 
Een wonder bol geraden: 
@ Dzee * ô bzee ! 
@ns gemoeden/ nau — 

Seer verlangen/ 
Om des Lebens Rroont'ontfangen. 

7. O! laet dit bzolijck Nieuwe- Jaca , 
Ons wefen een ge wenfchte Maer / DN 

a 



Het Paefch-Feeft. 
Paneenbeelbeterleben/ _ 
Dan Lief d’ ín Daed / en niet in ſchijn / 
Waer twiſt en haet mach Balling zu / 
En upt ons Ziel berdzeben, 
O Chaiiſt! 6 Chꝛiſt! 
Onſe handen / en berſtanden / 

Stiert na boben / 
Dat wp u ban herten loben. 

Gefangh van het Paefch-feeft. 

Stemme: 

Van den 34 Pſalm. Ick wil zijnde verblijdt, &c. 

R Bft unt den ſlaep o Menſch 
De dag der bzeugden u gengeckt / 

Auiſt unt den flaep en nu ontwaeckt / 
Hier krijgdp ’s herten wenſch. 

Pier 15 het vepne Tam / 
Dat onbeblecht en founder fiet / 
Dooꝛ onfe fond’ fijn leben fet. 
O fipzupt van Davids ſtam! 

z, Beftrijckt u Poften dan / 
De Poften ban u fondig hert / 
Iet 's Lams bloed / dat bergoten wert / 
t Welck is bes Pemelg Mann: 
Op dat ’s Derder berg zwacrd 

Riet fla de Linders ban 't gemoed / 
Mant hy loert op 't weerfpannig bloed / 
Dat ban fijn Peer ontaerd. 

3. Schot uwe lenden ſterck / 
Eñ ftaet met uwen ffaf geveet / 
Alg wandelaers naer ’t Pafcha treet f 
En fiet dit Wonder werck. 

p Diet hae des doods geweld / 
Derbroken ig met al fijn macht z 
Ziet hoe hp is te grond gebracht / 
Perflageu en gebeld, 

4. Weeſt dan ban herten bly / 
Dat Chriftus u isſ — / 

/ 2 
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68 | Het Paefch-Feeft. 

En heeft den Dood te niet gedaen / 
Met al haer heerfchappp. 
Gp fult dan t’zijner tijd / 

Als ap dit aertfche hups berlaet / 
En op des Beeren wegen gact / 
Verrijſen feer ber blijd. 

5. Doch als gp ’t Pafcha eet / 
Doet fulcks met ongehevelt bzood / 
Want fiur-deeg brengt u ín den dood / 
Wanneer gp God bergeet. 

Wegt af het oude quaed / 
Den ſuur deeg ban Beg Dupbels roof / 
De foud’ en overdaed. 

6. Dꝛaegt Chrifti rups en Fuck / 
Helpt dragen al fijn fmaet en laſt / 
Wie Chziftum volgt fijn krups wel paft / 
Dan blijfdp bep ban dzuch. 

t Is aen u Beer gefchiet / 
Be knecht die fal ’t níet beter gaen; 
Dus neemt u krups gewillig aen / 
Al fchijnt het u berdziet. 

7. Wte bzomelijcken firijd / 
Derwint en flact die hem benouwt / 
Wie op Bod fijnen Leer bertrouwt / 
Die acht niet wat hp lijd. 

Het lijden Duurt niet lang / 
Al duncht het ong te wonder zwaer / 
God helpt ong doch upt al 't gevaer / 
Al zijn Wp zwack en kranck. 

8. Want hp fchencht defen 't loon / 
Den loon van ’s Hemels beeugt en luſt / 
In eeutoighepd vermaeck en ruſt / 
&en onberwelchte Kroon. 

Wel falig is de FBenfch / 
Die dus deg Hemels Pafcha eet / 
En hier ín al fijn wd befteet / 
Die heeft fijn luft en Wersch. — 



Het Pinxter- Feeft. 69 

Wan de Sendinge des Heyligen Geef?s. 

Stem ban den 156 Pfalm : Ick heb den Heer lief, &c. 

O Dzolijck JPeeft! Waer ín de cendzacht woont / 
Waer ín de Ziel is ban Gods Geeft ontſteecken / 

Waer ín níet fchuplt de fnoodhend der gebzeechen / 
Maer daer men Liefd’ en Dzeed’ op t hoogſte kroont. 

2. Dit fagmen recht alg op den Pincxter dag / 
d Apoſtelen upt liefd’ ban Hodes waerhepd / 
O@mbing cen Licht ban obergroote klaerhend / 
t Welck pders hoeft omfiraeide datmen fag. 

3. Eerſt quam een Wind met obergroot gedrurs / 
Daer naecn blam op pders hooft gefprougen / 
Gelijch een bper / alg met gedeelde tangen / 
En Godes Geeft berbuld’ het gantſche hups, 

4. et wonder-werch dat pder hoogt en fiet / 
zingt dooz het hert ín ’t midden der gemoeden ; 
Daer flogt de Geeft fiju gaven alg De bloeden / 
Daer fpzeecht de tong dat elck daer af ber fchiet. 

5. Daer bloent een beeck / jae Goddelijcke flroom / 
Daer daelt een fap der Godhepd upt haer lippen ; 
t Dolck ſtont verbaeſt / als onbetweegde klippen / 
En't wonder Gods dat ſcheen haer algcend2oom. _ 

6, Raet ’s Wemel kracht wzocht cen foo grooten werch/ 
Dat haer gelupt berbulde al de oaren ; 
Dat pder die dees ſtemme quam te hooren / 
Nam op den fin der woorden blijtig merch. 

7. Sp fpzaken rond / het ís geen nieuwe Moſt / 
Maer tig een Beeft ong ban den Weer gefchouchen; 
Geen Wijn ons prangt/ Wp sijn in Gode droncken / 
Die Dit alleen en niemant wercken hoft 

8. Daer bloent de tong ín allerhande tacl / 
Daer hooztmen haer Gods groote daden pzijfen / 
Daer gingen fp feet krachtelijck be wijfen / 
Dat Bodeg Geeft hun nooden altemacl. 

9. Ontficecht ò Bod! in ong u henlig licht / 
Laet onfe tong ín liefde bierig branden ; 
Laet uwe Geeft berlichten ong berftanden / 
@p dat de Menſch daer dooz mag zijn gefticht. 

A 3 10, Daun 



70 Morgen-gefang.. 
10. Oan fullen top dit bzolijk Pincxter· feeſt / 
Fn Godes bzees eendzachtelijck bolbzingen / 
Soo dat ons hert en lippen fullen ſingen / 
En uwen Naem verkonden in den Geeft. 

Morgen-gefangh „ of Heerlijckheyt van 
de wonderen Godts, tot vernietinge van des 

Meníchen wijsheydt. | | 

Stem ban den 9 Pfalm: Heer ick wilu uyt’sherten, &c, 

H &tbzolijch lieht ffeecht op fijn hooft / 
Dat dooꝛ de nacht fo was verdooft / 

En fpzepd upt fijn bergutde ftralen / 
En ciert de bergen en de Dalen. 

Al wat fich tot de ruft begeeft / 
Qu weder cen nieuw leben heeft /- 
En rijft fo friſch en jeugdig henen / 
Om dat de dag hen is berfchenen. 

De dierkens en't gebogelt mee / 
Die queelen foet / elick leeft in bzee ; 
De blaemkens ffaen met apen oogen / 
En doen des Weeren lof bertogen. 

Be menfth bermoudert / fiet'er aen 
De Werreld / Wemel / Don en Jaen / 

En roept / wie kan u Scheppers werehen/ 
En fijne wond'ren regt bemerchen 2 

Ga als hy wil fich felfs doorſien / 
A werrelds Wwijshepd gaet bep blien / 
Want geen verſtand / of menfchen reden / 
Derft hier in ’t onderfoechen treden. 

Want onft Bod íg fulck een God / 
Die met des Werrelds wijsheyd fpot / 
En leert haer door de ſtonime Boecken / 
Pat fijn werch niet is t'onderſoecken. 

tend 



Avond-gefang. 71 
Derwondert en gelooft alleen/ 

Dilt ſtille ſtaen / en geenfintstreen 
In d'Bperfchaer van Gods diepe wetten / 
Waer in u wijshepd moet berpletten. 

® Heerlijck en beftandig licht ' 
O Sonne ban oug zwack geficht ! 
® Schepper van deeg grote ronde ! 
Wp danchen u upt 's herten gronde, 

Wp dancken u dat defe nacht / 
“In ruft en bzee is doorgebracht : 
Wilt gn booztaen u Engel ſenden / 
En alte quaden ban ons wenden. 

Avond-gefangh. 
Stemme: Het daget uyt den Ooften. 

D & Son is al berdweenen / en bergt bao2 ons haer licht / 
De nacht fchupft haer gozdijnen / en toont cen droef ge: 

De nacht fchupft haer gozdijnen/ haer gozdijnen. (ſicht: 

2. De dag is om gelopen / eplaeg! met luttel winſt / 
Eplaes! bol pdelheden / met deugden alderminſt: 
Eplaes! bol pdelheden/ pdelheden. 

3. Dol pdelljepden weelden / bol dertelhend eu luft / 
Dol woelerp en flaven ig ons gewaende vuft : 
Pol weelerp en flaben / en flaven. 

4. Bedecht Heer ons gebreken / met een ſneeuw Witte Kleet / 
En fupbert onfe ſmetten met Cranen van u Dweet: 
En fupbert onfe fmetten / onfe fmetten. 

5. Wilt nimmermeer gedenchen/ acn ons bedzeben quaed/ 
Moer wilt ong eere fchencken / n zegen en genaed : 
Maer wilt ons Veere ſchencken / Heere ſchencken. 

6. Ul fchijnt ons hert te flupmen/ trecht onſe ziel tat dy / 
Dat Wy rot beter leven ontgacn deeg flaverup : 
Gaen tot een beter leben / beter leven. 

F4 7, De 



72 Danck-liedeken naden Eeten. 
7. De ſlaberny der fonden / des werrelds trotfe pracht / 

Dꝛuijft Beer upt onfe ſinnen / in defedupfirenacht: 
Dꝛuijft Peer npt onft ſumen / onfe ſumen. * 

8, Geeft dat ong ziel mach ruſten / 6 God! ín uwen ſchoot / 
En dat wp fo verwerven / het leben upt de DOOD : 
En dat wp foo verwerben / fo berwerben. 

9. Dus laet de flaep ong ſtrecken tot falighepd en deugd / 
Op dat wo fien u klaerheyd / en u bolmaechkte vzeugt: 
Sp dat wp fien u hlacrhepd / fienuklaerhepd. 

ro. Cenepnde wp verflagen / als kinders magen ſtaen / 
En fien Des Daders liefde / en fijne goedheyd aen : 
En fien deg Daders liefde; 's Daders liefde, 

11, Op Chrifte zijt ongleben / ons heylant en ons licht / 
Stoet ober ong u zegen / en briendelck geficht : 
Stogt ober ons u zegen / ong u zegen. 

Danck-Liedeken na den Eeten. 

Stemme: Aldie hierzijngefeten, &c. 

mgr) eet WAE 

Pd 
Aet ons des Leeren Zegen; En weldaet 
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‘Ben Douw en regen / Boor t menfchelijch geflacht. _ 

2, Waer door wp oock genieten / 
Wat Godes milde hand / 
Komt over ons uptgieten / 
Gelijck de rijchen blieten /, 
Tot zegen ban het Zand, 

3, De 



Danck-liedeken na den Eeten. 73 
3. De beesjes in der wepden / 

Zijn boedfel boog den Menſch; 
De Dogels op der Heyden / 
Ja niets is upt-gefchepden / - 

Of't dient ons al na wench. 

4. Difchjes ín de ftroomen / 
De dierhens in het woud / 
De Belden en de Boomen / 
fa niets is upt-genomen / 
Of tig tot onderhoud. 

s. ®elicffelijche wijnen / 
Zyn ong een luft en beeugt / 
Die dzoef hepd doen berd wijnen : 
Ta niet kan ons berfchijnen / 
Oft dient ons tot geneugt. 

6. Laet ong dan Chriſti reden / 
O Dader Die daer zijt : 
Die d'Hhemel Wil bekleden / 
HB naem bol hepligheden 
Belijden t'aller tijd, 

7. U Kijch berfchijn’ almachtig / 
HU Wil moet oock gefcbien / 
In Hemel / Uerd' / waerachtig / 
@ns bꝛood berleent gp krachtig / 
Dat peder Menſch kan fien. 

8, Vergeeft ons onfe fonden / 
Als Wp ons naeften doen ; 
Dat wp tot geene ſtonden / 
{u wanhoop zijn bebonden / 
Wilt ong ban t guade hoet. 

9. Want u Fijch blinckt in bzeden/ 
In eerlijckbept en eer / 
In kracht bau eeutwigheden : 
Schenckt ons doch hier beneden, 
Cen danchbaer heet / ó Heer! 

F 5 Danck- 
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Danck-Liede. 

Voys van den 8 Palm , O Onf? Godt en Heer, &s. 

D Es Beeren lof wil ick met helder keelen 
Cot fijnder eer met groote blgdfchap gueelen / 

Gek wil fijn roem verkonden met geſchal / 
So lang de Ziel mijn tang bewegen fal. 

2. Wp heeft mp ban het flyjm en ffof der aerden / 
Sijn even-beeld gemaeckt ban groter waerden / 
En mp berloft ban 's werrelds flabernp / 
Pan nieuws herfteld in fijne heerfchappp. 

3. Ick lag verſmoort m mijn onwetentheden / 
Ick focht hem niet door ſuchten af gebeden : 
Ick ſtreelde mp ín °s werrelds blinde gang / 
So dat mijn ziel altijd haer beeugde fang. 

4. Als ick vermomt, beſchouw de rijcke gaben / 
Die God berleent ong neer-gedzuchte flaben / 
Ons trotſe hert niet eens boect in ’t gemoed / 
®at’s Daders hant ong defe weldaed Doet. 

s. Des werrelds glants en pzeutfe cierlijckheden / 
Met al haer pacht, Die ſtelben mp te breeden / 
Die kleefden mp fo baft aen ’t ingewand / 
Vat haer bergift mp fchzaochte dooz haer brand. 

6, Ick zwom ín weeld’ en Welluft tot De ooren / 
% Tiet mp dooz waen en mommeep behoren; 
@ balfche waen ! hoe waendp fa berkeert ; 
Dit was de Weg Die °K bau u heb’ geleert. 

7. De tranen ach! alg Beecken van mp rollen / 
Wijn aengezicht ban droef hend ffaet gezwollen / 
Als ich befchouw des werrelds geple luft / 
Waer in ich fchept’ al mijn vermaeck en ruſt. 

8, Boch na dat ick bau u ben onderweſen / 
Derheven Bod in eeuwigheyd gepzefen ! 
ae dat ik m u fchaal de leſſe leer / 
Deracht ik 't al / en heb wat ick begeer. 

9. Ick heb geleert my ſelven te verſaecken / 
En ín u ſelf den nieuwen menfch te fmacchen / 
Pet vleeſch / De fond / de Dupbel en de Dood / 
Ce werpen neer / en ruſten in u ſchoot. 

7 10. Dies 



Danck-Luedt naden Heten. 75 

10. Dies wil ick / Weer, op u geboden leeten / 
Ick wil bedzog en twiſt ter zijden ſetten/ 
En al het geen wat mp in deſe baen / 
Lanlepden af/ en mijne Ziele fchaen. 

tt. Mafulck een pad/ dat heplig fivecht na boten / 
Daer fullen n Dijn uptberkoren toben ! 
Na ſulck een weg te famen ons berepd / 
In't Nieuwe jaer, eu in der ceuwighepd. 

—ñN ——⸗ 

—— na den Eeten. 

Stemme: Lof ſangh Marie @f/ Het was een jonger Held, 
Of | O Diamanten trouw. Of / t laetſte deel ban het 
ha ban den 79 Pfalm. De Lichamen daer nacr. 

L Net ons met hel geklang 
Ged fingen ecn gefang / 

Vooꝛ fijne milde zegen : 
Die alles watter leeft / 
Waer ſpijs en boedfel geeft / 
Den foeten douw en Hegen. 

2. Want al (am onfent wil), 
Geeft Bod geruft en ſtil / 
Pet geen Wp —— wenfchen : 
Al vat de rijche Z 
Dao? lechernp — mee / 
t Is alleg voor De menfchen. 

3. So haeſt de jonge baucht 
Des moeders ſchept de lucht / 
Ys hem zijn boedfel open : 
Cerftont komt Bodes hand 
Hem lepden ín cen Land 
Daer alles is te kopen. 

4. Ous Moeder / d'Aerden ſchoot / 
Al watfe voed en poot / 
Al watfe fchaft toor bzuchten / 
t Is alles hoog den menſch / 
Of tot fijn luft of wenſch / 
Cot uus of fijn genuchten, 

- 5 Ja 



76 Jonas Liedeken. 
s. Ja Wat de Locht doozfuijd / 

En op fijn wiechen rijd / 
Ys vooꝛ den menfch ten Leften : 

elft ongetemde Dee / 
n dalen bergen mee / 

In boſſchen of geweften. 
6, Bet koren dient tot fpijs / 

Cot dranck gelijcher wijs : 
De wijnrauch is fijn jeugde: 
De Os) het Schaep / en ’t Swijn; 
De Haegen 't bet tonijn / 
Diend alles tot fijn veeugde. 

7. ’t@ndanchbaer Adams zaet / 
Dit miet eeng gade flaet / 
Maer blijft aen 't aerdfche hangen / 
En woelt bier alſoo feer / 
Ja kent nauw ſijnen Weer / 
Ban wien hp ’t beeft ontfangen. 

8. maer een herboren Geeft / 
Die Bodden Heere bzeeft / 
2Szengt op de vcuch-altaren 
Den offer bant gemoed / 
En danckt Bod die hem boed / 
En eeutwig fal bewaren. 

— —h — — 

Oorſaecken, om welcker Jonas wille, 
ons de droeve en ongeftuymde beroerten 

defer werreldt overkomen. 

BStemme: Sic'eft pour mon pucellage, dc. 

WEE 
Bp nude Jonas weten / Wacrom dat de 

ESE EEE zi? 
mnd — 

werrehd raeſt? Waerom pder is perbaeſt CAS De fond’ * 
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En de werreld dus beroert. 

2. Om dat lonas Gods bebelen 
Wild' ontwijchen en ontblien / 
Moſt hp Godes ſtraffe fien / 
Moſt hp in des Monſters helen / 
Om te flillen ’t Menꝛ geſtoort / 
Moſt eer ft lonas bupten booꝛt. 

3. Om dat wy weerfpannig leben/ 
och na Oodes wetten Doen / 
Kaeſt de werreld ffout en heen ; 
Om dat wy foo feker zweben / 
Blijven wp ín 't guaed gefntoagt; 
Werpt deeg lonas buyten boozt. 

4. Welluſt ende wulpſigheden / 
zzijn bp ong ín volle zwang / 
Weber gaet fijn bape gang : 
Pier gebenpehtmen Godes leder 
Biet foo heplig/ als’t behoogt: 
Werpt deeg lonas bupten baozt. 

5. Dronckenſchap en pdelheder / 
Die met defe fonden gaen / 
Hebben hier een ruyme baen: 
Die gaen om in alle ſteden / 
Dit ig t quaet dat u bermoogt : 
Werpt deeg Ionas bupten boozt. 

6. Dalſcheyd / liften en bedriegen / 
Dat ig uu de vechte flach: 
Wie den armen over mach / 
Wie fijn naeften kan beliegen / 
Die boert nu het hoogſte woort: 
Werpt Deeg lonas bupten boogt. 

7, Haet 



* Jonas Liedeken: 
7. Haet en nijd / twee groote quaden/ nd 

Een berwoet en ſchadig beeft / | pe 
Dat bertoont fich allermeeft / 
Dat foecht pder een te ſchaden / 
Want het ſchandig bijten mooꝛt: 
Werpt dees jonas bunten boozt. 

8. Gierighepnd heeft u befeten / 
Ghy berooft eens anders goed/ 
Suppt der armen vleeſch en bloed. 
Deomighend leyd heel verſmeten / 
Heeft noch plaets noch ſeker oogt :; 
Werpr dees Jonas bupten boogt. 

9. Poobaerdpe/ pracht en pzalen / 
Dertelheyd en overdaed / 
Wouden bp u ſtal noch maet : 
Boer wil bier prijs behalen / 
DSoecken ’t elBers Zuid of Noord: 
Werpt dees Jonas bupten boogt. 

10,Erou®' en liefde zijn berſchoben / 
d'Eendracht is te ſeer berfcheurt-/ 
Die ſit uin te dzoef cn treurt : | 
EC weedzacht ſteekt het hooft nu boben 
Die vertoont fich boort en boozt : 
Werpt dees Jonas bupten boost. 

11. Waer is nude trouw ſgeblogen / 
Waer ís nu der liefden band: 
Ontrouw’ komt nu weer ter hand / 
Die foo menig heeft bedzagen / 
En doog balshendg net bekaogt : 
Werpt deeg Jonas bupten boord. 

Ruft-plaêts: 

12. Wildy dan ban defe ſonden 
Zijn ontflagen en bebzijd ; 
Betert u het is noch tijd / 
H aet berbinden nwe Wanden / 
Deingt dau flerck Doag d'enge POD2L : 

Dan blijft lonas binnen °t booꝛt. 

hi 

13. Wilt. 



Jonas Liedeken. 
13. Wilt af-leggen uw’ gebzehen } 

ilt naeckt boor den Heere ſtaen / 
Als de Sondaer / Die belaen ; 
’ {ooft niet dozft teu Hemel ſteken / 
Maer na 'g Weeren wegen fpaozt 
Dan blijft Jonas binnen t booꝛt. 

14. Soo wy tot den Heere fuchten 
So Wp boo? Gods aengeſicht 
Soecken onfen Crooſten Licht / 
So wp boog de fonden vluchten / 
Taken wp / door Klipp’ en zand / 
Meer met Jonas aen het Land. 

15. Wilt u tot den eer bekeeren / 
En bolgt fijn Bebel en woord / 
Dan fo blijfdp binnen ’t boozd, 
Wilt Gods firaffen ban u Weeren / 
En balt met een droef gemoet 
Bed'zíg booz u God te boet. 

16, Ghy fult alg de Piniviten 
Met een neergeflagen Geeft / 
Dan de minfte tot de meel’ / 
Awe tyd ín tranen ſſijten / 
En mer fachen omgehult 
Bidden, Beer / bergeeft ons ſchult. 

17. Ban fo fal hem God ontfarmen/ 
Eben alg een Dader doet / 
Die met een beweegt gemoed / 
Dꝛuckt fijn Schaepkeng ín fijn armen / 
Eu ban herten goedertier / 
Werpt fijn geeſſel in het bper. 

— — 

Tooſt 
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Oane 438 

EEUWIGE LEVEN. 

Op de Wijfe : * 

Ban den 8 Pſaim: O onfe Godt en Heer, &c 

W At grooter bzeugt en heerlijckheyd ban boben / 
Perfchijnt den menfch / om fijnen God te loben / 

Die nurot ſtof vermeluwt en bergaen / 
Pat ſelve lijf fal weder trecken aen. 

Gelijch een Gzaen / geworpen ín der aerden / 
Wept eñ verrot en weder rijſt in aerden: ; 
Alſoo wozd oock den menſch gemaent in t graf/ 
Dan God berwecht/ Die hem het leben gaf. 

@ groote Bag ! Wanneer fuldn berfchijnent 
Wanneer fult gp ong redden ban Dit quyuen ? 
Wanneer fult gp ons brengen ín Die vzeugt? 
Aaaer na elcks Ziel in Bod fal zijn verheugt. 

Wp sijn gelijch cen Schip / dat doog de winden 
Sedzeven word / en han geen haben binden : 
Tap zijn gelijck een ſpoel / Die vluchtig ſchiet / 
Die ſtadig loopt / en nimmer ruſt geniet. 

Wy zijn benauwt / berbolgt met beele plagen : 
On zijn gewont met dzoef hepd en met klagen : 
VNondom ong heen fg niet Dan Krijg en ſtrijd: 
® Bod! verſchijnt / verhoort ons / 't iS nu tijd. 

Wp trooften ons volkomen in ni’ wetten / | 
U Woo2d wp ong als tot een ſpiegel fctten / ’ 

Wy leeren Baer dat al deg Werrelds pracht 
Sal t'ondergaen wanneer ’t De menſch niet acht, 

ger 



_‘Trooft der Kinderen Godts; 
Waerom wp oock ſoo bieriglijck berlangen / 

Om eens ban u des Tebens Aroon t'ontfangen / 
@m eens te zijn ín uwen ſchoot geboert / | 
Daer ons geen ſmert noch ongeval beroert, 

Daer fullen wy met defen hundt omtogen / 
Godts heerlijckhepdt beſchouwen met ons oogen: 
Daer fullen wp Godts Majeſtent verlicht / 
Ent heplig Wepz fien boog ong aengeficht. 

Daer fal het al ín bzeugde cierlijck blincken : 
Daer fullen wp upt ’s Pemels Beker Bzinchen : 
Daer fullen wy met Witte kleders ſtaen / 
En ſchouwen bly deg Heeren Bzuploft aen. 

Daer fullen wp het foet gelupt aenhoren / 
Des Hemels bzeugd’ fal klincken in ons ooren: 
Daer fal fijn luft / liefd’ / en bolkome bzee / 
Geen twiſt / gekijf / geen haet noch oozlog mee. 

Daer is de bꝛeugd' / die nimmer oog beftraelde / 
Daer is de bꝛeugdꝰ / Die im geen herte daelde; 
Geen tong vermag Gods Majeſteyt en glants 
Pertaonen 't minſt / ick wil dan zwijgen gantſch. 

Wanneer Wp dan dit leben overwegen 
et 's Hemels beeugd’ / helig Bod! wat iffee tegen? 
Een fnoodt gewoel / bol ramp en bol berdziet / 
Gen fchoone ſchijn en anders is het niet, 

Daerom B Chzift! Die ín des Gemelg wolcken / E 
Ger laetfter dag berfchijnt boog alle volcken / 
Laet doch uw ſtem inn onfe ziele gaen ; 
@at bp met beengd’ / dooz u gena beſtaen. 

Dat defe klanck verbullen mag onz’ ooren / 
Gezegent volck, komt, gp mijn Antberkaren ; 
Maer dat u ſtem en bzeeffelijche woord / 
Vervloeckte gaet, banong uiet 30 geljoogt. 

5 
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Dn 

Vrolijcke ft rolijcke ſtemmen, 
of 

Stuchtige Gedichten. | 

Om dooꝛ een beemaechelijcke ſtoffe / cen yege⸗ 
lijck tot op-merchtinge Der zeeden te verwecken; 
genomen upt de geoozlof de vrolijckhendt / en 
Dagelijkfche onderbindinge ban deg wer⸗ 

relds berdozbenthepdt. 

Lentens Bloeme-krans. 

Stemme: Lente doet de Merd' ontluycken, dre 

8 Ente díe het foete leben / 
Oa Die de bloemheng en 't tapijt 
(NGE Ong upt uwen fchoot komt geben / 
VS Pie ong foete jeugt verblijd / 
AIndees aengename tijd / 

Daer het grasje en het kruyt 
Staet geziert in bolle bzeugt / 
Daer ons hect is in berheugt / 
Als gp deelt u ſchoonhend upt. 

Al de Beesjeng kamen boben / 
Alde Pierkens kzuppen voort / 
*Pogeltje/ om God te loven 
Men foo geeftig queelen hoogt / 

En ſodo menig lieflijck woord 
Woꝛd geſproken hier en daer 
In de ſchaduw ban de blaen/ 
Als het hert wozd op gedaen / 
Om Godts lof te baorfen naer. 

elf 
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LentensBloeme-krans! 83 
Alt gedierte ſoeckt te paren 

Met een ober foete luft / 
Dan foo doet fich Weer bergaren / 
Wat de winter heeft gebluft : 
t Dinchje beepd fijn neft met ruſt / 
D'Eene —— en d'ander ſingt: 
Daer ig blaten en kryoel / | 
Daer ig gueeken unt De poel: 
d'Eene hipt / en D'ander fpzingt. 

Lieffelicke blijde tijden / 
Soete kranskens ban de min : 
Wie fou fich doch niet berblijden / 
Pet een gantfch verheugde fin 3 
VDie fou niet het bupl gewin 
Haten baren / en befpien 
Wat een blijdfchap wat een ruſt / 
God ons ober al laec fien 2 

Schout hiet Godes wonder-wercken / 
Die t gefloten weer ontflupt ; 
Wilt op fijnen zegen merchen / 
En op dees gecierde B2upd / 
Die met loobers op-getupt / 
Die met goud en Peerlen pzoucht / 
Die met purper en met groen * 
Kan haer ſchatten open doen / 
Die ons beiendelijck belonckt. 

„Menſche / Wilt de ſoete Lenten / 
Bock ontflupten ban u heet : 
» Wilt op defe tacken enten 
» ®eugd’ die nopt bolpzefen werd; 
» @an fo ſuldn ban de fmert 
» Zijn bebzijd / en ban de pijn ; 
„ Want de deugd ſtaet altijd ſchoon / 
„Als een friſſche Tauwer kroon / 
„Die niet kan vertreden zijn. 

G 2 Somer. 
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Somer-Vreughdt. 

Stemme: Yets moet ick u Laura vragen , &c. 

A Ls de Bzupd pronckt met haer bloemen / 
Derftfe met haer kupf wel roemen / 

En om-armen Phoebus glans / WEEKE 
Die haer zwangert met de bruchten / 
Datſe moeder met genuchten / ej’ 
Brengt beel Nimphjes aen den dans. 

2. Welkom maeder met u Perlen / 
Gp doet ong gefichte dwerlen: | 
fn het dicht om ſchaduwt bofch : 
@nfe oogen gaen fo wegen / 
Onſe hert gaer fo vermenen / 
En onf’ finneu gaen foo los. 

3. Wier gaen wp ín ’t Kooren fpelen / 
Mooren ’t Machtegacltje quelen / 
Daer De Teeuwerck tiereliert : 
Wier foo fpzingen Wert en Winden / 
In de dicht beplante Winden : 
Wier foo hippeit al’t Gediert. 

4e Dier berinften ons de aaren / 
Daer in wp ons lieflijck paren : | 
Bier bermaeckt ong t ſchoon gebloos: 
Daer het Bpeken upt gaet trecken 
Woning / met zijn teere becken / | 
Soo upt Kelp / Blom en Toos. 

5. Appels / Warten, / Prunmen / Peeren / 
Komt gp Moeder ong vereeren / 
Dijgen / Hoten / ende Moſt / 
Koren / Napen en Kaſtangien / 
Perſken / Miſpels en Orangien / 

En ghy fchenckt ong ſoo de koſt. 
6. Ven De boorden ban u ſtroomen / 

In de ſchaduw van de boomen / 
Daer laveert een ſoete Ney: 
Wier gaen uwe Koentjes grafen / 

AMet haer bolle Mellick blaſen / 
VDzolijck in de Rlaver · wep. 

7. Eben⸗ 



Herffts volle Schuure. 85 
7. Ebentwel ín al deeg weelde / | 

Gp ong met u hert’ berbeelde / 
En wp gapen nade Tocht / 
Als gp met u heete ffralen 
Komt foo binníg op ons Dalen / 
Sticken tp ban dorſt na ’t bocht. | 

8. „Weert dan/ leert dan fonderlingen / 
„Dat er geene aerdſche dingen 
Houden altijd eene fee : 
„t Soete heeft ooch fijne tijden / 
„> Muis’ meenen dan berblijden / 
„ Soo doet oock de Somer mee. 

Herffts volle Schuure. 

Stemme : 

Yets moet ick u Laura vragen, &c. 

O Ghy moeder met beel kinderg ( 
Hebt wat vzeugts / maer meerder hinders / 

Sorge-dzaegfter ban De bzucht / 
Schuure-bulfter ban de Somer/ 
iet foa fris maer bep wat lomer, 
Hierom haeltmen fucht op fucht. 

Gp bangt alles af te fcheeren / 
Schapen, Ganſen met haer beeren / 
Gy fchzapt alles in u fack : 
Gp ontrooft ong oock de bladen / 
En Apolloos ſchoon gewaden / 
Cot ons leet en ongemach., 

Gp bzengt ong de Qoorde · winden / 
Stormen/ bupen/ Die verſlinden / 
Wat op ’t land is en ín Zee: 
Gy beengt ons beel vamp en plagen / 
Kranckhept en beel booſe dagen / 
@ngefondhepd/ fimert en Wee, 
— GS 3 Eben 



86 De koude Winter,” 
Evenwel zijt gp te pzijfen / * 

Dat gp ons de koſt gaet wijfen / pi 

Die eens moederg grage hand / 
Weeft gaen zweelen / pluchen / fchuplen / 
AUnt de boffchen / wenden / kuplen / 
Cot behoedſel ban het land. 

Bacchus mach fich wel berblijden / 
Mits het zijn fijn bolle tijden / / 
Mant bp krijght fijn bupchje rand : 
Ceres heeft haer niet te belgen / 
&p mach bancken/ ha mach zwelgen / 
En fich maken ongefond. 

Gp doet onfe Schuuren bullen / 
Die ons ín de winter fullen 
Zijn een gengename breughd: 
Gp verfiet ong dooz u handen / 
Door Get koude klapper-tanden / 
En gp toond ons moeder” deughd. 

„Als de droef hepd ſtaet boer oogen / 
» Coont u dapper vannermogen / 
„Denckt / God fal F eftwel boozfien : 
„Ick bemerck in ae dingen 
„Dat 'er zijn beranderingen / 
» Die geen menfche kan befpien, 

De koude Winter. 

Stemmie : Lente doet de Aerd’ ontluyken, &c. 

W Inter met u dozre kaken / * 
Bzauwe-grinfaert ſtraf en ſtuur / 

Met u wit geblachte laken / 
Deoevigh / traeghen altijd zuur / 
Lout en kil / en feer onguur / 
Pijn-banck / dwinger ban de jeugd / 
Ceerer / fmeerer ban ons fchat / 
lemper / demper / Bacchus bat / 

Diee ons rooft De focte bzeugd. 



De koude Winter. 
Ghy ontkleed ons alle Boomen / 

Ghy ontciert ong Bloem en Krund / 
Pelden mer haer rupge zomen / 
Creckt ghy bet Bozduurfel upt / 
Ber fit dan in der mupt / 
Siet u harde parten aen / 
En gedenckt hoe fel en weeed / 
Dat dees Draet ons fcheert en eet; 
Ach wou hp doch ban ons gaen ! 

Beesjes / die de Tucht nauw fcheppen/ 
Staen eu belchen op de Stal: 
chip noch Jachtje kan ſich veppen / 
So bedwinght gp ’t ober al : 
Daer blijft menigh aen de Wal / 
Die u bloeekt en fchandigh fimaelt / 
Die geen munt heeft in de tas / 
Die ’t u wenfcht bp ’t Moozder as / 
Dus gp alle fmaed behaeld. 

Ghy herfchept ong andre menfchen : 
Wp gelijcken Wildemans: 
Riet mifmaechter fou men ”t wenſchen / 
Met een runge pels en zwans / 
Met een muts gelijck een trans / 
Met een hoebel boog ’t geficht : 
Die heeft kegels ín den baert / 
Deſe ſtampt en trapt berbaert / 
Die berfchzoocht bp buur en licht. 

Waer ohp Slemper zit te ſſempen / 
En berteert ong bleefch en bloed / 
En dan zit ghy noch te fchempen 
Als ghp ’t foo onnut verdoet ; 
Waer wp dencken ín ’t gemoed / 
Daer kamt haeft een foeter Weer / 
Met de bloepfelg ín de Zoom ) 
Bloemkens / Kruptjes / Haes en Room; 
Dus gaet bey / en komt niet weer, 
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\ 83 _Klachte over onfe bedorvene Eeuwe. 
„ Wilt ban defe Winter leeren / /⸗/ 

» @at geen Dzoef heyd ſtadigh blijft: 
» Blijdfchap kan haeft weder keeren / 
» Als de Nevel over drijft: 
„ Vaer de liefde baft beklijft / 
„Daer ig dzuck / noch nare pijn / 
„Daer flaet nach De Hagel miet / 
„Daer is hert-zeer nach berdziet. 
„Rade Hegen/ Sonne-fchijn. 

Klachte over onfe bedorvene Eeuwe, 

Stemme: Alsick uyt wand’lenga: Of Fortuyn 
eylaes bedroeft. 

V Egh valſche roem en eer / Die s menſchen ziel berblint / 
Wegh loſſe waen en rooch / ja lichter alg de Wind / 

Die uwe hoofden richt ten Hemel alg een Walch / 
Als bergen ín het oogh ban t nederige bolck. 

Wact ſtreckt u hoaghmoet heen / alg na den ondergangh ? 
Peaelt bep bal overmoet / Daer ’t hert is kil en bang) : 
“Boult bep Pallepſen op / en ſtoft bp op u goed / 
Pertoont u als cen Pauw en Dzaegt een fier gemoed, 

t Is poelbepd en fchiju Die u inwendigh ſtreelt / 
De balfche hoobaerdp in uwe oagen ſpeelt: 
Taatdunckenthend verheert De Godg-bzucht en de deught / 
Waer ’% ld bol hooghmoed krielt / fchuplt nimmer wate 

bzeught. 
t Zijn doorens die het Gert vol fcherpe prickels flaen / 

Ach! foo uws Ouders oogh/ hiet eens moet wepden gaen / 
Wer kende nach haer hind / noch ftam / noch haer geflacht / 
df! Daer men deughd berdooft/ doog dertelhend en pracht, 
Zijn ſtricken uptgefpzent/ die uwe ziel berraen / 

t Zin klunſters daer meet hert geftadigh is belaen. 
Aat haet nu alu roem / Die pder menfch belacht / 
De ffoute hobasrdp ban pder wozt beracht. 
Gha weet dat hobaerdp een grouwel is boor God / 

En Die u belt te grond tot al deg werrelds fpot / 
Die u Pallepſen floapt / en keert het foet in gal; 
Want hobaerdpe rijft gemeenlijck voor den bal, — 

gj 



VermaenLiedt. 
Tegh af / legh af / bytids / eer ude blitxem knelt / 

Strüjckt blinden en de ſock / eer u het onweer belt / 
Hoep bepligh onder tland/ en houd u by den wal / 
Woe hoger Dat men klimt / te zwaerder Wozt de bal. 

Wie al te beel ombaemt / oock weder beel ontfchiet / 
Een al te zwaren laft verght doch u fchouders niet : 
t Genoegen is het al / ’ is beter hoe men pocht / 
Een bogel ín der hand / alg hondert ín de locht, 

Wíe met eens anders kleet zijn epgen beeders deckt / 
Schzicht alg eeu pder ’t zijn / Weer in fich felven treckt: 
Daer ffaet Gp dan beropt en haelt elcks Loeck en fmaet / 
Wie d'eben-menfch berkort / Wozt over al gehaet. 

Bernoeg met eerlijck goed en met gemeene Staet / 
Get lieber epgen Moes/ als vreemden Wiit-gebzaet; 
En wick eerft eer gp ’t waeght / of dit u fraet bermagh / 
Ce groten onderwind / baert namaelg beel geklagh. 

Indien gu houd dít fpooz en acht Gods deepgement / 
Soo Ipdp laft noch bzees/ boog een rampfaligh end / 
Dat gp ban flaet of eer / of midd°len wert ontfct : 
Een nederigh gemoed / oogbt altijd op Gods wet. 

Vermaninghaen de Nieuw-getrouwde. 

Stemme van den Too Pſalm. 

Gy Volckerendes Aerdrijcksal. Of/ Chrifte gy 
zijtdaghen licht. Of / Vanhemel hoogh, 

D Oe Sara fpzach Tobias aen / 
En bzíendelijck fach boog haer ſtaen / 

Doen fchuplden / dooz eeu fuite bloed / 
Haer ooghjes in haer kupích gemoed. 

ze Mijn Beupdegom/ mijnlieve Man⸗ 
Jin trooft daer ick ban leben han / 
Wijn liebe vzeugd / mijn foete min / 
Ichk open u mijn heet en fin. 

G 
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go Vermaen-liedt. 
3. Nopt heb ick dooz cen geple luft 

Gefocht/ Waer *t dertel hert op ruſt / 
De tochten ban een heete bzand / 
@ntroerden nopt mijn eel verſtand. 

4. Tobiasebenwel bebzeeft / 
Die maelde baft in fijven Geeft: - 
Pp bzeef de voor een laftigh ſtuck / 
Dat d'ander bracht in ongeluck. 

s. Be Engel/ díe bertrooft’ hem boozt / 
En fpzach tot hem / Tobias hoogt / 
Wie fijnen Weer en God berlaet : 
Die kraont niet vecht den Echten ffaet, 

6, Wie volght de luften ban de Jeughd / 
En wentelt in des Werrelds breughd / 
En ſtooft daer in fijn Ziel en hert / 
Die Menſch ig wel in ’t guaed verwert. 

7. Bie Menſch mach wel geleken zijn 
Bp eenen Dee of morſigh Swijn / 
Dat na geen Coom of reden hoozt / 

AMaẽer in fifa buple luften fmaozt. 

8, Die ſulcke dient een fnoode Heer / 
Yp word een Slaef hoe langhs fo meer / 
En right doog al fijn woeſt get ier / 
Pet beeld ban ’t alderſnootſte Dier. 

9. Maer eene Die Gods Wet betracht / 
Daer ober heer fcht geen bofe macht / 
Daer ober heerfcht geen fond’ af fchand / 
Maer eer ft den Zegen in fijn Land. _ 

so. Be egen Gods maeckt alles rijck / 
_ oog zegen zijn wp God gelijck : Let 
De zegen ban des Hemels vreught / 
Baert in den bzomen Menſch geneugbt, 

Sten 



| Vermaen-liedt 

Stemme: 

Ghy lodderlijcke Nymphe. &c. 

Je boog het floben bende pijn 
W Cen laetffen noch mach bzolijck zijn ; 
En Wie boog al zijn waken / 
Den Tauwer mach genaken : 

2. Die Weld kan d'arbend en de blijt / 
Pergeten doog De foete tijd : 
Wp kan de Palmen pluchen / 
En om zijn Dooz-hooft drucken. 

3. Ghp Bzupdegom berdient een kroon / 
Shp krijgt hier oock u liebe loon; 
®en loon boog al u draven / 
En boog u moeplijck ſlaben. 

4. Ghp Beund u foete luft geniet / 
Wier ig u irooſt boog al 't berdziet : 

_ Wier zijn alu genuchten / 
En jeugbdelijcke bzuchten. 

5. Dertreckt ban hier en fchuplt ín’t groen / 
En wacht den zegen ban u doen ; 
Wacht in de foete Menten / 
Den zegen ban uenten. 

6. Wacht bruchten daer de foete luft / 
In binden mach bermaeck en cuft : 
De bzucht waerom Wp leben / 
En ín deeg Staet begeben. 

7. Dat ſy u diſch / gelijck een krang / 
Derſtrecken boog een ronde dans: 
En datſe ſteets beklijben / 

Als Cacrkeng van Olijven, 

gr 

8. „Wie 



Re) Echts-gefangh:. 
8. „ Wie Godes woord in eeren hout / 

2, En op fiju hepl'ge wetten hout / 
Die ſal het land be-erben / 
„Cu 's hemeis beeught bertwerken, 

9. „Die Man fal al den zegen fien / 
„Die Bod den bzomen aen komt bien / 
„Die erft noch al De ſchatten / 
» Bie’ huwelijk omvatten, 

Echts-Gefangh. 

Stemme: 

Van deni oo Pſalm: Gy Volckeren des Aerdrijcks al. 
@f/ Chriſte die gy zijt dagh en licht. 

V Erblijd u ín dit brolijck Feeſt / 
En ſingt nu met een hooge geeft / 

Dꝛuijft nu ’t zwaermoedig hert ban bier / 
En blaeckt bep in dit beplfaem bper. 

2. Gp bzolijck en bereenigt Paer / 
Derbind u ia den Echt te gaer / 
En maeckt Daag defen ſoeten band / 
Een bafte ſtrick / en eeuwig pand, 

3. Gen band die door geen ramp beeflijt / 
Bie ’tongeval / noch ooch de tijd / 
Die tegenſpoed of droeve nood / 
Kan fchepden/ als de wzeede Dood, 

4. Be dood dte ſcheyt geen fupb'ze min / 
Maer grieft Die Dieper in den fin : 
De dood berflint al wat ſy boed / 
Maer Hef de blijft in t grou gemoed, 

7 Ds 



Echts-gefang. | 93 
5. Doop liefde wozd de deugt gequeeckt } 

Die in de Tentſche jeugt doo: 8 
De repne liefd’ en 't Tentſche bloed / - 
Szoept dieper alff ín de Buder boet. 

6, Derheugt u tfaem en blecht een kroon / 
En offert nu der lief den loon / 
Op dat de Bꝛupd met vecht berblijd / 
Mach bioepen in de winter · tijd. 

7. Sp datſe doof haer foete fin / 
Mach krijgen loon boog hare min / 
En dat fp binnen ’t Baer de kraem / 
Mach roepen ’t fchaepken bp fijn naem. 

8. Ofoete bzeugt! boor al’t beedziet / 
De Bzupd haer liebe luſt geniet / 
Sy kan de planten en het groen / 
Aen hare Bozft en Tafel boen. 

9. Wel bzolijek mael! welbly bergaert / 
Daer 't al in lief den is bedaert : 
Daer zegen unt den Hemel daelt / 
En alg een gulden vegen ſtraelt 

zo, Wel falíg zp u groote bzeugt / 
Geluchig u eerwaerde deugt. 
Wel falig 3e u hups en fland / 
Gezegent ban Gods nrilde hand. 

ti, De zegen deel ban boben neer / 
Met Bzuppels ban dien grooten Weer / 
Gebepligt met De foete bzee / ‘ 
Derrijck u hier en namaels mee, 

By Vrienden leeft als Vriendt, en draepbt een gul gemaedt, 
Eenrondenopen hert de ware vriendtfchap voedt. 
Ter eeren defes Feefts, ter liefde van de Bruydt, 
Drinekt eenmael op de ry een friſſche Roemer uyt. 

— — — ⸗— — 

Breylofs- 



Bruylofts geſangh 

Stemme: Luftigh Hymen, &c. 

V — weeſt bereenigt Daer / 
Dat te gaer 

B gaet in den Echt berbinden. 
óp ge aldermeeft / 

Deeg Heef / | 
Laet u ocht ín bzeugde binden, 

z. ier is dzoef hepd niet gefien f 
Hoch de Tien / 

Die haer niet ín deugt berblpen : 
Hier is nu de rechte beeugt / 

Bol geneugt 
En het loon ban foete beper. 

3. Wier word — tat geple bzand / 
KHoch de fchand / 

Noch de balfche min geleden : 
Maer deliefde/ Daer de deugt 

In verheugt / 
Heeft de geple min bertreden. 

4 Zegen Dael op u geflacht / 
Dag en nacht: 

Polat deg Heeren hepl’ge wetten ; 
Dan foo poen hem God daer in / 

Bp’ gefin / 
Die op fijne wegen letten. 

5. kde — de Bzungom ober ’t jaer 

t Toon * fi —* verdzietig ſlaben: 
Dat hp logi ig aldus / 

Supe 
,Komt ons len aepje laben. 

se je 6. Drinckt 



_Echt-Gefang; 6g | 
6, Drinckt daer op eens bzolijch upt / 

de Brund / Dog 
Kuſt eens foet aen bepde zijden, 
% Zijn nu tijden ban De Jreeft / 

at de geeft 
Wel een wepnig mach ber blijden, 

heten nd tk eee 

Echt-Gefang. 

Op de ſtemme van den 24 Palm. 

W fe ’s Houwlijcks jock met foet beval / 
Nondom fijn fchouders dzucken ſal / 

Die moet fich ftellen om te firijden / 
Die moet geharnaſcht zijn met veen / 
Gewapent boven en beneen / 
En wijshepd fetten aen fijn zijden. 

z. Of anders ig 't maer enchel Toet / 
t Is binnen Gal / al fchijnt ’et foet / 
% As bol berdziet en bol ellenden ; 
Maer Wie met Wijfe finnen keurt / 
Wanneer hem ’t Houw lijck balt te beurt / 
Die doet De rampen elders wenden. 

3. Het jock / Dat doog gelijche ſiu / 
Boent man en Wijf in Defe min / 
Dat moet een pder willig Bzagen : 
Wp dzaegt deu laft / fp draegtfe mee / 
Tap fmaecht het foet / fp foecht de bzee / 
Sð zijn gelijck in bzeugd en klagen. 

4. Belief de kroont deeg foete Beupd / 
Met kranskens ban het eelfte Krupd / 
En douwtfe met haer gulde Tegen : 
Sp blechter Erouw’ en Dziendíchap an / 
En boegt de Ziel ban bzouw en man / 
Als Zielen in een LTijf gelegen. 

5. Daer 



ge Echts.gefans; 
5. Baer doetfe dan de nijd en haet / 

En al wat repne lief de fchaet / 
De twiſt goddin en adders luchten: 
Al komter fuur / al komter foet / 
Sp zijn in alg gelijck ban moet / 
In vzeugd / in rouw / in hoop en duchten. 

6. Noch komt'er grooter zegen bp / 
Dan hmders die daer op een vp / 
Als planten haren diſch omkraonen. 
Det wijf is als een Wijngaert ranck / 
Dol foete beuchht al ſchijntſe kranck / 
Gezegent met beel fonge ſoonen. 

7. Met foonen Die deg baders deugd / 
Met dochters die des moeders vzeugd / 
Ent beelt uptdzucken ban haer wefen. 
Waer in de Bods-bzucht als een pand / 
Een ving fal frecken aen haer hand / 
Daer npt men kan den zegen lefen. 

8. Teeft laug / @ wel gezegent Paer / 
In bzeed’ en lief de menig jaer / 
ECotu God fchenckt een beter leben; 
Waer in dat fmert noch droef hepd beout / 
Maer daermen altijd bruvloft houdt : 
Dat wilu God / doos Chꝛriſtum geben. 

Echt-Sang. 

Stemme: Te may als al de Vogels fingen: 

tT S bier een tijd bau vzolickheyt / 
Derdzijft daerom de rauto’ en leyt 

En helpt ong bzolijck fingen : 
t Is bier de feeft / waer in De geeft 
Wel blijdfchap mach vooetbzingen. 

2. Gn d'oude eeuw is t mee gefchiet / 
Vaer was geneugten geen berdziet / 
Als Echte-lupden paerden : 
Self d'Oude Man / die dacht'er an / 
poe foet ſy oock bergaerden, 

A 

3, Men 
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3, Men ſteld'er tae de Bruplofts fchaer / 

Fen was blp met het jonge Paer / 
De wijshepd wierd bergeten : 
So oud als jong / ban beeughde ſongh / 
Men wou geen ſtuurshend weten. 

4. De wijshend Gods felf alles ſagh / 
Als ho quam op dees Bzuplofts dagh /, 
En fach Dit groot krioelen / 
En tot een merch / fijn wonder werck / 
Deed’ hp haer fien en boelen. 

5. De Wijn wasop / De bzeughd' was unt / 
Daer was een ſtil en heefch gelupd / 
De fchaffer was berlegen : 
Wp ſchaft op 't laetfte Chriſti wijn / 
Doe was de bꝛeughd ter degen. 

6. Waer blijdſchap houd de rechte maet / ; 
Daer kraont men eerst den Echten-ftaet / 
‘Baer blijft men in De palen / 
Daer kan een Menſch / na wil en wenſch / 
Sijn luft en aeffem halen. 

7. Wijft d'aertſche Baunloft/ 'g Hemels acn/ 
Soo moet men foo ter Bzuploft gaen / 
Dat fleets De finnen fireben / 
En fien om hoogh / met’s Hemels oogh : 
Sa een beel beter leben. 

* — — — 

Zeedigh Trouw-Geſangh. 

Stemme: Droeve Princeſſe. Of / Chriſtelijcke Krijgſman 

V Aiendelijck Paer Bat door den zegen / 
Pan Godes gunſt ig t'ſaem geboegt / 

Waer op de dauw / gelijck een vegen / 
A fal berrijchen / feer bernoeght: 
Dertele min / díe moet ban u berdzeben / 
Eu in aluieben / Werden uptgebluſt; 
Want wie de min Wil dwafelijck aenkleben / 
Salſe rasbegeben/ door ee ſuode luft ; Dua 



ó8 _ Zedigh T rouw-gefang; * 
Dus mie door lief 9’ De buple min beracht / 
Dien Wozt ’er een krans ter eeren aengebracht. 

Volgt dan de plicht en bzunckt de reden / 
Bind u gemoed Doop liefde vaft / 
Stricht uwe ziel met D'Eerbaerheden / 
Dan foo bezwijkt gp door geen laft : 
Dꝛijft oock De twift vpt u gewenfte daken / 
Dat vooꝛ alle faken Ware bzee beklijft / 
Taet daer de ILief d’ en D'eendzagt t'famen waken / 
Datter dan mach blaken / deugt die eeuwig blft; 
dant mie dees ſtaet / tot Godes eer begint / 
Die fiet er fijn wenfch/ en't gaet hem boer de wind. 

Hy fiet 'er tuft ín al fijn handel / 
Ul wat Ip doet dat zegent God / 
Wp ís oprecht / en broom ban wandel / 
Of fchaon de werreld daer meefpot. _ 
Hy fal fijn ſtam met deugdelijcke vruchten / 
onder pijn of fuchteu ſien feer bzaef geplant / 
Pp fal daer fien de eerbare genuchten / 
En een foet krioelen aen de Moeders hand: 
O! Diede Echt / dus heerlick heeft gekroont / 
Die Wozt ’er na wenſch feer vijchetijch getoont. 

Denckt daerom fleet en ſtelt uwe gangen / 
Stadelijch na des Hemels baeck / 
Neemt met Maria u berlangen / 
Ma ecen beel hooger / grooter faeck : 
Daer u geen vamp noch tegenſpoed fal letten / 
Daermen u fal fetten / als in fupver goud : 
Ol die fooleeft/ Die kan den dood berpletten / 
Daermen na Gods wetten/ Beuploft houd. 
ug fiet wel toe dat gy deg Wemelg bzeugt / 
Vier in uw Zielen namaels binden meugt. 

Soeckt andere Echt-gefangen in de Urania, - 
ot Hemels-fang. 
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De treffelijcke wenfch Catonis van Cicerone, in fijn 

Gulden Boeck van d'Ouderdom befchre= 
ven, nagevolgt. 

Stemme: d’ Engelfche Fortuyn. 

\ C A T o fpreeckt. 

1 dien mp God gaf ín mijn Ouderdom / 
Mijn bzpe keur / om fn de weg Weerom 

Te zijn een kind / Dat na de bolle bozft 
Zijn s moeders janckt / om laben fijnen doz ff. 

ze Ick fou boozwaer fijn hooge guuſt beefmaen / 
Bewijl mijn lamp nu haeft is upt-gegaen ; 
Fijn loop ge-epnd / foo bind’ ick geene tuft / 
och heb ban nieuws te leben geenen luft. 

3. Wat boor gemack ig doch ín ’t woefte vondt 
Is níet ong Ziel met alle ramp gewond & 
@uelt niet de ſmert en tegeufpoed ons fint 
Al waer dit niet / fag Geeft 'et ſathend iu. 

4. KHeb geen bermaech dat ich mijn leben bier 
Beweenen ſouw / met dzoef henden getier : 
@f dít het bolck en beel geleerde doen / 
Gek Wil mijn loop recht na de deugde fpoen. 

s. Mu rouwde nopt dat ick hier heb geleeft / 
Dermits mijn trouw u Noome niet begeeft; 
Tant ick heb foo mijn leben oberbracht / 
Dat ich mp niet vergeefs geboren acht. 

6. Ick fchepde dan upt deſe leemen hutt' f 
Miet alg de Deeck / Die ſtadig fit en dutt: 
Mp hebben flechtg een herberg / daer een man / 
Een wepnig ſchuplt / en niet becblijben kan. 

7. Dermits Natuur geen huns / geen burgt of flat 
Dooꝛ altijd geeft / noch eenig overſchot: 
Mp toeven ſlechts / terwijlen dat de dood 
©Onsepfcht ban hier / en upt deeg Rercker floot. 

8. Wel ſalig zu / Wel falig zp die dag ! 
Wanneer mijn Ziel van hier bertrechen mach: 
Wanneer ík koom ín mijn bermaech eu beeugt / 
En ſchep in't Choor der Zielen mijn geneugt, 

R 2 t Salige 
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— —— 

t Salige leven uyt Petronio. 

Stemme: Si c’eft pour mon pucellage, &c. 

6 Hu zijt door den waen bedzogen : 
Dit is't Salig leben niet / 

Dat gelijck als ſneeuw verſchiet / 
Opgepzoncht boog pderg oogen / 
Techer / moedig; trots / bol pracht / 
t Ware leben Dit beracht. 

2. Of u handen tierlijck blincken / 
En met edel ſteenen ſtijf. 
Waer bepeerelt't heele lijf / 
Die als Sterren ſtaen en pincken / 
Dat u al bertwaent toe· lacht / 
’ are leven dít beracht. 

3. Om te ruften op de plupmen/ 
Met Bozdijnen ban damaſt / 
Daeftelijck daer om gepaft : 
Op 't berhemelt beddꝰ te flupmen J 
Yoe verweent en ooch hoe ſacht / 
t Ware leben dit beracht. 

4e Gude Princelijche zalen 
Zijn met Purper aen-gedaen / 
Dꝛeuts en pat Daer heen te gaen / 
Deincken upt bergulde fchalen / 
Deel te pocchen ban ’t geflacht / 
t rit leben dit beracht. 

Of u diſch zo ober-laden / 
wit een Koningljk banchet / 
En met Harpeniers befet / 
Wat fou u doch mogen ffaden 
Alet graen / en Cyri macht? 
’ Ware leben dit veracht. 

6. Salig ig hp en gepzefen / 
„Die op niemants gunfie paft / 
» doch der Krijgers zwaerd berraſt / 
„Maer nier mact bernoegt han weſen: 
„Sulchk een manu ís waerd begaeft / 
* Dat ho door de wolchen draeft. 

Tegens 
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Tegens de eygen Liefde. 

Stemmie : 

——— een Rooskenteer, &c. 

NE ESE Sn == =$ NE 

Arciffus tn een Bzon / Saah on berguide hapz / 
EE t jen ban de Son / Daer hp belieft op waer: 

Eind 
— — — — mp a ber- licht / Depd’ hu/ö 

EEL tin — Ee 
— — — — — — — —— — — — 

S⸗odlück / agen fie dat in mp ís gefticht/ Een 
Es 22 SES — — — — — 

mn — Ie EE ZE — — — — — — 
— * — — — — — — — — — — 

— EET IRE ST PEN — — — — 
— — — — — — — — — — — — —— 

ſchepfei nont ner 

2. t Geen opt Natura ſchonck / 
Dat leeft in mp alleen / 
3 gu leden fris en jong / 
eer aerdiglijck befncen : 
Bevallick beeld; dat in mp teelt / 
De liefd’ en groot genoegen / 
Ick fie dat mp ig meegedeelt / 
’% Geen d' hemel Weet te boegen. 

3. Maer gp ô dwaſe Lind ! 
Dat op u fchoonbepd fiet / 
Gelooft gp zijt verblind / 
Sp acht op deugde uiet : 
Dees fchoonbepds fchijn/ ig waen boog zijn / 
En epgen liefd’ ig ſchandig / 
Sp brengt u felf in ſmert en pijn / 
En maecht u onberftandig. 

U 3 4. De 



zoz Penelopis K uysheydt. 
4. De epgen liefd’ is quaed / 

En acht haer naeften niet :. 
Als ſchoonhend raſch bergaet J 
Dan ſietwmen fijn berdziet. 
De epgen liefd haer ſelfs gerieft / 
Daer fp doch andzen laſtert: 
Al wat fp Doet dat is ondieft / 
Om dat fp is berbaftert. 

5. De reden wijff dit upt / 
Dat his for of dom / 
Die nimmer balſch gelupt / 
Kan horen op fijn trom. 
Bet quaedt is goed / en twat hp doet / 
Daer fchept hp in behagen ; 
Daer doch een redeljck gemoet 
Een pder moet berdzagen. 

6. Narciffus acht fiel fehoon / 
Dies wierd' hp oock een blaem / 
En kreeg foo boog fijn loon 
Een hrancken engen roem. 
Gp Dapers ooch, zijt windt en voock / 
Ul ſchundy hoog gerefen / 
Sao n quelt epgen hefds geſpoock / 
Gp fult Narciffus efen. 

Penelopis Kuysheydt. 

Stemme: O Nan. Of / Tanneken &c. 

BEE EE ibis 
Dele Griechen pzoncht n met — Panu Pe- as ’ 

gtt dj 
U Penelopé, Die 't gerucht d Ee hooger Ì EL 7 
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E EE IE —— HER 
— —— — — — — 

— het Sonn of Maen · licht dee Dare Di deughden — 

| — ze —— — — — — == 

Als cen vrolijck Hof / En haer cer falg groepen 

EEE EZ 
— — — — 

ers een jeughdig lof / Wp huuden haer in eer en deughdt / / 

ESE 
opb houden ha-re tee- * — — —— 

ESSE: 
meerder breughdt / Lis gout of fchac / zie lof/ o Grieckſe 

—— 7 — SE 5e — 
— — — — —— — — — — —— — —⸗— —ñ— —— — — 

roem ! mm! Lofò Geieckſe roem! — een * Ulyfles leven 
— zit ———22 — — — — 

en — — — — — — 
— 4 —— — — — Le 

ke): — — 
—— — 

— — — — —— — — Ek EE — gn Dn ed 

Baer waer bintmen nu Die Bloem: 3 

2. Noem bande Drouwen / glants ban de deugden / 
Een baeck bau eerbaerhend / 

Baeck ban eerbaerhepd : 
Beeldt dat ong in tucht en breugden / 
Cot een falig leben lepd / 
Awe kupfiche verd 
En ubzaef gemoed 
Lichtlijch overwinnen 
Wat de liefde voed : 
Het bzanden ban ming felle licht / 
Ber branden ban ming fel geficht ' 
Het branden ban ming fpel gedicht / 

Ĳ 4 Wijckt 
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Wijcht booz de Son / 

Doch repne Tiefde blijft / 
___Mepne Liefde blijft / 

Dꝛie mael fes en noch twee jaren / 
Sp in trouwe min beklijft. 

3. Als'er Dit webb fal zijn volweben/ 
Pan zal ick zijn u Beupdt / 

slick zijn u Bzupdt / 
Dan fal ick mijn troutwe geben / 
Sep fp; als ’t geweef is upt: 
iet De Pollen loncken / 
@p dit edel beeldt : 
Siet de geple bonchen / 
En wat minne fpeeldt. 
Al watfe daegs had toe-berepd / 
UI watſe daegs had toe-gebzepd / 
Al watfe daegs had toe gefpzepd / 

Ontdee fp ’s nachts. 
Yoe) hoe gp Bꝛpers wacht / 

Doe gn Depers peacht / 
Sp weet om Den tupn re lepden / 
Mids fp al u doen belacht. 

4. Als nu Ulyfles quam ban ’t doolen / 
Sp fijn Penelopé, 

___SiĳjnPenelopé, 
Hielt hp fijne min verholen / 
En fp wiſt niet wat bn dee : 
t Part begoft te leben / 
En haer hondje fpzong / 
Min · moer kend’ hem eben / 
Dan doen hp Was jang : 
De Tiefde Die verhoolen fag / 
De Tiefde Die verſchoven lag / 
De Liefde díe niet Dalen mag/ 

@uam boog Ben dag : 
Beh! Uch mijn Diamant! 

ere ban ons Tand / 
Tiefde mach Wat zijn gefthepden / 
Maer de C rouw is 'tWwaerdfte pand, 
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Degetoomde Liefde. 

Stemme: Ouand la Bergere. 

meter. — 

— — — 

— liefd’ * Venus — Die is maer Windt ii 
— — — — — a — — — — — — aeers ure) — EE nn ge ha en Es EEE tn — 
R—— dd — — — 

— —— 

iichten/ Die leggen neer. 

Segh waerem ſpildy uwen tijd / 
Pol hoon en fpyjt 

Mant ick heb nu dooz blijten kracht / 
U fackel-bzanden / en looft banden 

Ul t'enderbzacht, 

Diana alg fp toogh ter jacht / 
Weeft u beracht / 

Gp fpilde daer u konft om niet ; 
Mits wack're finnen / en Dwars ban ’t mitmen ; 

A ziju verdziet. 

Doch Atalanta ſoete maeght / 
Die u behaeght / 

Die liet haer dooz het geld en goed / 
Dooꝛ luft beheren / en gaf verloren 

Haer fiere moed 

De tijd die alle dingen ſlijt / 
H oock berblijt / 

t Gemoed dat is met ſorgh belaen / 
En tnare fuchten/ ent minne duchten / 

Is oock gedacn. 

Ps @ock 
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Bock d'armoe die den minnaer dzuckt / 
De min verruckt / 

En maeckt hem mager en ontftelt / 
Dat fijn gedachten / de min berachten / 

En haer gewelt. 

De wanhoop dick u pijlen fcheurt / 
Wanneer fp treurt / 

En fnijt haer ’g lebens dzaet ont wee / 
En beengt ut’onder / met ſtorm en donder, 

Dol rouw en wee, 

„Dus inu Tiefd'/ ò Venus Bindt : 
AMaer croock en Windt / 

» Geen deugd’ díe ober al beftaet : 
„Wech pdel fchijnen / gp moet verdwijnen 

Met fchand’ en fmact. 

Vrienden-Liedt. 

Stemme ; Gy Drincke-broers berooft van finnen, &c. 

G Wp Dꝛienden díe in vzeugd Wilt leben / 
Onthoud dees leffen eens ban mp / 

Milt w in geenen twiſt begeben / 
Maer ſchouwi dees dalle vrafernp; 
Bant een oprecht gemoed / dat neemt het al in t goed / 
En doet in rouw of beeugd / 
Dat de menſch in deugd berheugd. 

2, Wanneer de wijn het hert doet opern/ 
En lepd u tot de vzolijckheyd; 
Soo wilt nier van de reden lopen / 
Maer blijft in palen ban befchepd ; 
Want een oprecht / Ec. 

3. De breugd' die is geen menſch berboden / 
Dan díe de palen obertreet : 
Weeſt open-bhertig ba Genoden; 
Doch Wiefd'en Crouwe niet bergeet/ 
Want een oprecht / Ee. 

4. De breugde kan in rooskens baden / 
En zijn met Bloemkens oberfpzepd : 
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De Wijn kan onſe Geeft ontladen 
Pan alle rouw en treurighepd / 
Want een oprecht / Ec, 

5. De keceitjes Die foo bzolijck klincken/ 
Die zijn nu ban de ſorg ontiaſt/ 
Wp fullen Beienden noch eens drincken / 
En fien of ons oock meerder paft / 
Want een oprecht / Ec. 

6. Gs’tdat wp mogen ooglof krijgen / 
Wy fulien dancken onfen Weerdt : 
Godts lof dat ſullen wp niet zwijgen / 
Wiens goethept alles heeft befcheert / 
Want een oprecht / Ec. 

— — 

De goude Eeuwe. 

Stemme: Verdwaelde Koninginne, 

O Schoone goude tijden ! 
© aengename Jeugt! 

Waer ín fich moft berblijden 
UI wat’er leefde in bzeugt : 
Be eele menfch / Die had fijn wenſch. 
En wat hp mocht begeeren / 
Sijn foete ruſt / fijn Wil en luft / 
Wat foud’ hem mogen deeren à 

Daer was geen fpijtig pzuplen / 
Geen trech na heerfchappp / 
Da Princelijcke Suplen; 

ANaer pder leefde bep 
An vrolyckhend: men wift ban lepd 
Dan twiſt noch haet te fpzeken / 
Daer had de min in pders fin / 
Een bzolijck bper ontfteken. 
Jen poogde noch na fchatten / 

Na cier ſels noch na pzonch / 
Waerom de menſchen pzatten / 
Mauer eick bleef even jonch / 
Wet Land gaf upt/haer loof en Krund/ 

Haer 
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Baer bloemkeng en Gaer Bzuchten / 

Zie met vermaeck / en foete fmaech / 
Haer ftaofden in genuchten. 
Men hoef d'er niet te delben / - 

Noch ſnijden mer den Ploeg ; 
Maer ’t Land dat bzacht ban felben / 
Inovervloed genoeg. 
Vaer fpeelt het Dwiju/bp’t bet Konijn/ 
De Teeuw was bj de Schapen / 
De Wolf en ’t Tam de Stier en Ham / 
Die fpzongen bp de Apen. 

@Daer wiert geen quaet bebonden / 
Seen booshept noch berraet : 
mNaer alle menfchen ſtonden 
Ineen gelijcke gracd : 
Ben had kracheel fn ’t minfte deel / 
Cen graden geen gedachten; 
Maer Tiefd en Dzee/ Die hielden fiee / 
Die waren hare krachten. 
® ſchoone Gulde tijden ! 

@ aengenamejeughdt ; 
Baer in fich fau berblpden 
Al wat'er leefd in bzenghd; 
Maer wpeplaeg ! foo fot alg dwaes/ 
Derachten dit bermaken / 
Dies onfe heet / ín rouw en fimert / 
De bitterhepd moet fmaken. 

— — — — — — ———— — — — — ——t — — 

De Yfere Eeuwe. 
Stemme: Verdwaelde Koninginne. 

OO Qbuygelijcke menfchen / 
Dan pfer en ban ftact /- 

Sp op-gebulde penſſen / 
Dan afderlepe quaet; 
Die u gemoed / Lol blam en bloed / 
Dol wapens hebt gaen fmeden / 
En u ontblaot/ foo klein als groot / 
Dan deugde / recht / en reden. 

2. Waer ís de Crouw geblogen? 
Waer 



De Yfere Eeuwe. 
Waer is nu t rechte vecht 2 
Nu komt in plaets De lagen / 
Bedrog en beel gevecht : 
Men plundert bier / men ſtoockt het bper / 
Alen zaept beel ſnoode twiften / 
Wie fmoozt dien bzant;macr elcks berftant/ 
Derciert geweld en luften. 

3. Vpftaen na heerſchappyen / 
ae roem en pD'le pracht / 
Nae wzeede tprammpen / 
Nae grootshepd ban geflacht / 
Nae al het geen / Dat tegens veen / 
En met de deugt Wil ſtryden / 
Men bzeecht de wet / boog elch gefet / 
u dees bedzaef be tijden. 

4. Wy ſtaen na gulde ſchijben 
Om goud ig al te koop : 
Om goud wp altijd dzijben/ 
In een onbafte hoop : 
In d Apre eeuw / is nu’t geſchreeuw / 
O goud gp zijt ong leben ! 
Al ons berftand / en ingewand / 
Dat ig u obergeben. 

5. Hierom ig ’t lijf bo! fmetten / 
Dol buplighepd en ſtanck / 
Eu Wie Dit toil beletten / 
Behaelt ſeer wepnig danck. N 
Men veynſt m ſchijn / maer al ons zijn 
Is als bergif ban ſſangen: 
gen foet gefireel/ een loog gequeel 
@m peder een te vangen. 

6. Och! mochten Wy beleben / 
Dat lief deg edel zact 
Mocht in ong ziele kleven / 
En fmoren al Dien haer : 
De gulden Eeuw / for met gefchzeeuks / 
In volle blijdfchap vijfen / 
Dat bꝛoom gemoed / fou ban dit goed / 
od in den Hemel pzijfen, 
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His — jest ore 

De broosheydt van des Menfchen leven: 

Stemme: 

Te May als al de Vogelkens ſingem 

D Es menfchen leben raſch bergaet / 
Poe fchoon het oock verheben ſtaet/ 

Gelijck een Roos te pronchen / 
Wol Boud ensp/ bol hovaerdy / 
En in de weelde droncken. 

Maer algmen op de beooshepd let / 
VDooꝛwaer het ís foo nauw befet /; | 
Men geet op gladde paden / 
Per ig ecn blaem bol laffe roem / 
In mogenthend en daden. 

tZplioning/ Burger / Vorſt of Boer / 
t Is al ban eenen ftof en boer : 
Een fchaduw’ ís haer leven : 
De goude ſtaf en 't Boere haf 
Woꝛd eben haeft berdzeben. 

t Is alg een glag dat luchtig fchijnt / 
Dat firachg berbzeecht Waunneermen 't pijnt / 
t Is woelerp en flaben: 
Een droom die blied/ een ſpoel Die fchiet / 
Gs al haer befig dzaben, 

Wet fchijnt Wel ſchoon / maer t is het uiet / 
_ Mer fchijnt bol bꝛeugdꝰ / maer °t is berdziet / 
t As lang gemengt met fuchten / - 
Det fchijnt Wel lanck / maer ’ is feer kranck / 
Pol heopen en vol duchten, 

Gemis mie Daer te bart op ſteunt / 
Heeft op te krancken riet geleunt / 
Dat hem fal haeft begeven / 
Vaer tepd den Beer / met ſtaet en eer / 
Hut is het met fijn leben. 

bier 



Actæon, of Nieuws-gierige Jager. Kir 
Wier iepd de Boer bp ’t eel geflacht: 

Wie 't leben beft heeft overbracht / 
Dat fal de deugt belaonen : 

et reyn gemoed / en klepn ban goed / 
at overtreft de kroonen. 

En wie ín Chrifto Jefu flerft / 
Doozwaer hp hooger Kroon ber werft / 
Alg eenig Pzing Kan geben : 
Een Kroon die blijft / en baft beklijft / 
Een Kroon ban ’t ceuwig leben. 

Aton ‚of Nieuws-gierige Jager. 

Over tbefpieden van Diana. 

Stemme : 

Joyeufe. Bf / Gooffen. 

WEE EE EE 
At geraeg/ en Wat weed boog ick in de — 

EERE 
Wat rine / wat krioel / ‚wie fal ons ki melden à 

seint 
©: — * et thier * aen / eene — —— 
gn ee — — — — — — — — —— | |. — 

— — — — om en — — ——— — — Ee 
ES — — - zj — — — —— — — 

— — — — — — — — —— — · —— —— — 

Die rantom/ — om, laet w' ong t'ſaem wech packen. 

2. Nymphjens weeſt / doch bly ban geeſt / ſeyd' Diana diſtig⸗ 
ijt te bzeen / wy alleen / zyn doch ſtilenruſtig: 
Wie dat ſal / hier in dit dal / met fijn Ponden jagen / 
My gelooft / is beraoft/ bau fijn goede dagen. * 

3 ie 



112 Gertrouweliefde van de Koningin Alcione. 
3. Wie ons fiet / dus Geel anthliet / en fa naecht te baden/ 

En ons’ Leen / ſchoon befneen / Wis het fal hem fchaden / / 
Deen Goddin / laet de Fin / haer albaft bertonen / 
Dus is hy// inde in/ Die ong bier Wil honen, 

4. Als fp ſagh / met groot gewagh / op Azonsgangen / 
Send' Diaen, hier ban Daen/ of 't Woet u te bange / 
Vooꝛt ban hier / qu mode dier / gaet in ‘t bog te dolen / 
En mijn ffaf/ 3y u graf / in de dupſt're holen. (rens / 

s. Dtrachs fijn kop / die kreeg cen top / met twee lange hoz 
Enfinthap:/ rupgh en zwaer / fagh ho bol berftorens / 
TLangh verſtreckt / en bont gepleckt / in een Hart te zwerben / 
Moſt hy laes! tot een acg ban fijn handen ſterben. 
6. » Wie alhier / te feer nieuwfgier / Wil te beel beſpieden / 
„Wodt met macht / tonder-bracht/ tot een ſpot der Wieden; 
„d'Eygen hond / hem felf verwond / en ffaet na fijn leben / 
„Dies u wacht, onbedacht/ in gebaer te zweven, 

Getrouwe liefde van de Koningin Alctone. 

Stemme: De Mey die komt ons by feer bly, &c: 

A Lcione, ô Koningin! 
B bert is heel bebangen ban den rouw / 

Dm datu Morpheus in u fin / | 
act ffozten *t leet ban w beminde trout : 
Oy fucht foo naer en ſteent / 
Om dat gu niet vereent / 
och Weet waer uwe Honing blijft : 
Hu is inden noot, eplaes \ hp is doot / 
Wte weet wacr hp drijft à 

Sp klaegbt den Oever ban de Zee: 
Baer deoef hept en hacr ober-grote ſmert: 
Hebt deernis/ ô gh woefte vee ! 
Sep fp / en trooft doch mijn bedzoefbde hert / 
Pat nu met angft belaen / 
Moet in de routg vergaen. 
O Eole ſent u geſpan / 
De Nymphjens gebiet / õ deerlijck verdziet / 
Wacꝛ ig dach mijn man? 



_Gekrouwe Liefde van de Koningin Alcione,1 13 
De golfjes ſietſe klachtigh an / 
Die dertel ſpringen aen de barre ſtrand / 
DO! golfjeng hiet ig mijne man / 
Mijn Boning/ en mjn alderwaerdfte pand / 
Wet leben ick beracht / 
En doe hier mijne klacht / / 
Woe Dat mijn ziel na u berfucht / Vi 
Wech kroon en min ſtaf / ich gac nae mijn graf ; 
Ick neem aen de vlucht. 

Alcion’ alg een Binck herfchept / 
Die jammert baft en bliegt om baren Beer / 
Daer wiecxkens ſy ſoo vyerig rept / 
Sy pickt / ſy kuſt en tijlpt dus heen en Weer / 
Sp druckt hem aen de Wang / * 
Sy ſtreelt hem alfa lang / + 
Cot hu oock ineen Dogel keere. 
„Baer daoz de min met hert en met fier / 
„Gerecht wozd geleert, 

Wanneer de Zee is woeſt en wilt / 
En ffepg'ren Doet de baren nae De lacht 
Dan Wozd de ſtozm feer haeft geſtilt / 
En ’t onweer Wozd in foete ruſt gebracht : 
Soo haeft dit bluchtig paer / 
Aen d'Oever komt te gaer / 
Dan ig de Wemel felf verheugt : / 
De Son met haer licht / in pder cen ſticht / 
Gen lieflijeke breugt. ì 

„ eert hier die's Houwlijcks ffact acngaet / 
» doe dat de trouw beftandig blijft ter dood / 
» Eu hoe de ſtozm en twiſt vergaet / dbs Aad 
„Als Wiefd’ en Erouto bezwiclien ín geen ROOD: 
„De Dꝛeed' haer dar: beſtraelt / 
„Die upt den Hemel daelt / 
» En mengelt al het ſuur en 't foct : 
„ Wel hem Die getrouw / in veeugt of fn rouke / 
» Deef ruſt in't gemaed. 

eee — —— — — — — — ——— — 
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114 MER J et AEL . 

Defchoonfte Bevalligheydt 

PALLAS , JUNO en VENUS. 
| Stemme: Ick voer al over Rhijn. id 

@f Snel Rebel. | 

A ILS Juno met haer kroon / alg Juno, &c. ja kroon / 
Bp Pallas met haer goude prupch / 

In het beld Was verſelt / en opgepzoncht feer fchoon. 
2, Poen rees er een gefchil/ doen rees’er / Ec. jafchtl/ 

Wie datter wag de fchoonfte Dzouw/- 
Die in cier / den Taurier / boog allen ſtrjcken fou. 

3. Doen fpzachmen Venus aen / doen fprachmen/ &c.ja aen? 
Wecht af u fchoone gozdelijn / 

Laet ons dan/’t oogdeel ban / ous ſchoonheyd eens verſtaen. 
4. Ufchaonhepd Venus blinkt / u ſchoonhepd / Ee. ja blinkt/ 

U gogdelijn dat is berend / 
Overfchaoun / ban de Goon / en bol beballighepd, 

5. Splep Dien gozdelaf / feplen/ Ec jaaf/ 
Sp cierd' haer met cen Aofe-krans / 

Eel geblecht / braef gehecht / die haer beel fchoonhepd gaf. 
6. So ras als Pallasfag / foras/ Ec. ja fag / 

En Juno defe brave krans / 
ep in haeſt / alg verbaeſt / ſy wint ongaf den hang. 

7. @hp Venus wind den prijs /_ghp Venus, Ec. Ja peis / 
Wet Rooshen ís bol geeſtigheyd / 

Schoon ban gert / lief en Waert / daer ‘t oog ficd ín bermepd. 
8. „Det Nooshken ig de deugt, het Roosken / Ec. ja deugt / 

„De hziend'lijchhepd Waer mee een maeghd / 
» Soet ban zeen / Wijs ban reen / in deugd’ moet zijn verheugt. 

9. » De fchoonheid (onder geeft; de fchoonheid/&c.ja geeſt / 
„As alg een guide houte pop/ 

‚Die welfchoan/ ftact ten toon / maer ig een doode leeft. 
10. „ Dus pmpbjensuberepd/ Dus / Ec. berepd/ 

„Omhelſt de ſchoouhepd Die beklijft / | 
„Bie detijd / niet berſlt / maer duert in ecutwighepd. | 

— — — 

Het 



Eet groote Gilde. 

Stem: Kin Amande 

3 _Op de rechte Engelfche wijfe. 

—— tf de 
Tie — — 

QNt groote Gild balk dee te doen / 

geer meerder al men fan vermoen? ut Dug onbedachte 

EERE 
Minnaers pzoeft / wWatm ín’ —— 

HEE 
vn oo aen hupf / foo aen bef / foo aen Kant en geſtick / 
f Veri fluweel / aen zatijn / aen Damaſt en klinkant / 

it Es 
2 Soo'aenringh/ foo aen bagh / aen gepronck en geflick / 
5 Soo aen jach/ foo aen keurs/ aen bozdupe/ Diamant / 

Et EES 
3 Sooacn kous) aen bont/ aen fchoen / 
6 En met Der-te lijch te boen. 

Az Daer 



6 Het groote Gildt. 

ette: 
Daer ghy alg met een luſt / U ffogt ín dwaſe ruſt / 

EEE EERE 
men Dn nn — — — 

F 

Bedenckt hoe dat u malle ſin / Utreckt tot dwaſe min, 

2. Ban moet er noch meer zijn alg t kleet / 
&nnagp flecht of lecher eet / TI 
Soo moet gp zijn om all°s beſorgt / 
Schoon datmen 't leent of bozgt. k 

Soo aen bzood/ fao aen Bier / foo aen Spech/ foo aen Kees / 
oo aen Turf, foo aen Bout, foo aen Dig, foo aen Vlees / 
Soo aeu Welch, aen Noom / aen zut / 

Nen geback / aen geftoof / aen geſoon / aen gebraen / 
Aen Paftep / aen Campzeep / foo acu Caert / foo aen Dlaen / 

Doo aen Butter / Wijnen Gzut; 
Daer ſmeerje dan u krop / 
En denckt ten nrag niet op / 
Gelooft dat al te heel gefimeert/ / 
Het Panken haeſt berteert, 

3. Dit Bild berepfcht foo heele goet 
Waer mee tzijn kraem toe ſtellen moet: 
Soo ban thupgraed/ alg ban ’t geen/ 
Dat noodig is ’t gemeen ; 

Soo aen ftoel/ foo aen banck / aks aen bed / en gozdijn / 
Soo aen pan/ foo aentreeft / alg aen tang / poꝛſelijn / 

Soo aen ſpit / acu pot / acnkraen/ / 
Soo aen kroon / foo aen ſchael / alg aen fchzoef en lautaern / 
Doo aen diſch / aen ſervet / ſoo gen webb' alg aen gaern / 

Zeo aen olp / ſmout en traen / 
En al war ick bergeet / 
Dat leerdy tot u leet. 
Diet doch eens hoemen ſich bezwaert / 
Dau díe ten huns raed baerd. 

4. Doch 



De verftoorde Rut. 117 
4. Doch bleef dy flechtg met u alleen / 

Maer qu kriygt dzie haeft ban utween / 
De kracm die hebdy bau ’t gemal / 
En ban elck groot oberval : 

Dan Coufijn/ ofu Meef/ u Gebaer / of Campeer / 
Danu Picht/ u Geſpeel / u Gebuur/ en Commeer: 

Pier de Kock / Úraulen Klappen / 
@m 't Bandeel / om de fop / om de Koeck / om't geſnack / 
@m ’tbancket / om't geſmul / om den wijn / ent geback / 

En al dees lichte Rey / 
Die blijft u foo lang by / 
Alg ’t goed ig op een zp / 
Dan ſtupft elck heen / en gaet fijn ffract / 
Daer pder u berlact, 

s. Met wijghend moet dan deſe ffaet 
Zijn aengebaert door wijſe raed ; 
@m’t block te flepen met beſchend / 
Jet een kloeck en goed belepd : (blijt / 

Daer moet raed / Daer maet ſorg / Daer moet luft / daer moet 
Daer moet zweet / daer moet konſt in ’t befteen van den tijd / 

Maer moet Wil / enlief D'/ en deugt / _(flacht/ 
Daer moet staet / Daer moet ſtam / daer maet huns / en gez 
Daer moet Bod) daer moet Ber / en ruſt zijn overdacht / : 

Een zegen ban de Jeugt: 
VDooꝛ al met Ouders fin / 
Moet liefd’ en trouwe min / 
Met redens fchaal zijn aberlepd } 
Of 't word te licht befchzept. 

— — — —⸗— — — — 

De verſtoorde Ruſt. 

Stemme: Al hebben de Princen haren wenſeh, &c. 

V Nolijcke belden / lieflijck geboomt / 
Waer ín fo meenig Beecxken ftrooint / 

Eu foo aerdig dierhen zweeft / 
@at ban urijckdom leeft. 

d 3 2. Dit 



118 De verftoorde Rufte. 
2. Siet biet het Wert; on ginder de Wind’ 

Onder de Elfen / Efichenen Lind’ / > 1u Á 
BIS fp Keupfen 't groene woud / 
Waer ín fo menig Hager houd: 

3. Weeld'rige dierheng / díe foo brolijch fprinat / 
Die op De tacrheng licffelijck eis ik edes 
En hebt fozge noch berdziet · 
Taes! gp fiet'er u dzoefhepd niet, 

…_ 4e Wier komt de Gager met fijn Bracken aen / 
iet hoe hp ſnuffelt / en komt gegaen / ; 
En hoe loos hp u belaegt: 
iet Dat gu ’t Doch niet beklaegt. 

5. Daer komt de Dog'laer met fijn loofe flunt / 
Siet hoe hp ’t net en de knip fet upt / 
En queelt een fo bzolijch lied / 
Maer het is al tot verdziet. 

6: Waerom O Bierkens! ffaozt men uwe rufi 3 
Waerom B Vincxken! bzeecht men uwen luft 3 
Ep wat hekdp doch migdaen / 
Datmen u dus faecht te berraen 3 

7. Daer gp doch met u luſtjes te bzeen / 
Miets met een gierigaert hebt gemeen ; 
Mant gp niemand doch misdoet / 
Hoch pets quaeds hebt in u gemoed. 

8. „Dit is het beeld ban de bzome menſch / 
Die wad belacgt nae s boofen wenfch / 
Dooꝛ gebepnfthepd en bedzog : 
„Haes! dees boogbepd regeert'er noch, 

ERE —— 
EERE RREEKAE EREA 

— 
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__ Rufts-oeffeninge. 

Stemme: Maurice. @f/ Waer mach het, &c. 

——“ ZEE 
Ber zijn mijn fuchtjes gebaren / F 

—— — 7 —— — — — — — — ⸗ — — — — — — — — —— —— djfke 
id — — — — 

— — — — —— — — 
—— 

— 
7— — DE — 

— — — —— — 

Die mp —F a jaren / — * part : 

SEE 
— ben nu bepen upt de ſmart: Mijn zieltje ig friſch 

— — —— 

Bt 
gedaen/ Ack laet uu de fozge ſtaen Wegh 

— — 
ſorgh en pijn / hoe deed’ * mijn / @ooz balfche 

— — — — —e⸗e— 
— B EEE EEE 
— —— — — — EE ETE LE ten 

— — —— — —— — —— — — — 

chon f / foo Ie loog berraen à 

z. Ofick mp fleeds wilde plagen / 
Soo gaen ter blucht al mijn dagen / 

En oock mijn tijd / 
Die ich bol rouw en fucht ber flijt : 
Als 't baogsken gefpannen ſtaet / 
cer licht'lijck fijn kracht bergaet / 
Die ſtage ruſt / Die Dient gebluft / 
Dus u met luſt / bermepen gaet. 

3. An’tlommer onder de Minden / 
GH 4 Laet 



120 Klachteder Ongeftadigen. 
Taet u bp 't geſelſchap binden / 

Met harpen Lupt / 
Met her mufijck en hel geflunt / 
Der hleeltjeng foet gehlang / 
Die flelt op den boben-fang ! 
Waer echa klinckt en’t Dinchje fingt / 
En't Hertje ſpringt neemt üwen gang. 

4. Been min Diana kaft dwingen / 
Als fp liet haer Bzachjens fpringen / 

Soa fnel ter jacht / 
Beeeckende foo Cupidoos kracht: 
Want waer dat Gp 18 in bzee / 
Dind Gp een beqname vee / 
Eu fluppt'er in / fa bouwt de Minn 
La fijnen fin / een bafte ſtee. 

5. „Laet nopt u finmehens ruften / 
» Waer weeft befig met de luſten / 

„In tucht en vreugd / 
Ju't oef nen van De cer waerde deugd ; 
» Want waer de Liefde begint / 
„… Daer maechtfe ons doof en blind / 
» Jae mal en fot tot nders fpot / 
„Als een Marot / dwaes en ontfint, 

— — — — — 

Klachte der Ongeſtadigen, over de onge- 
Îtadige werreld. Nae den fin vande Stant- 

valtigheyd, J. Lipfius 

Kan op den 129 Pſalm gefongen worden. 

Of, Die moy , die moy birenne. 

LIPSIUS fpreeckt. 

j SR toit, ick wil upt defe werreld gaen / 
En ín een land daer alles ig ín beeden, 

Tch fie den krijg aen alte zijden ſtaen / 
zich fieder mooed en alferlen boosheden. 9 

oc: 



8 Klachte der Onftadigen. 
Woe fou eeu ziel; Die vecedfaem is en ſtil / 

In dit geraes Des Werreldg konnen leben 2 
Ick fie hetaen/ doch tegens mijnen wil / 
Wil ick mg pt deeg woeften hoop begeven. 

Ick fie'er haet / ich fie ’t inlichten brand / 
“Ich fie’er twiſt en alle fchehmerpen : 
Ich fie berwoeft en onder-gaen het Hand / 
Ick fie De firaf en ecu rechtbaerdig Ipen. 

Wie fou dan hier / en ín dit woeſt gewoel / 
Sijn bzome Ziel dug quijnen en berflunden / 
Ick laet u ’t Land en deſe finode poel / 
Wie kaninu,/ of trooſt / of ruſte binden 

Baert wel/ íchga, ichlaet u bie ghy zijt / 
Daert wel, ich ga / ick laet u in 't benouwen: 
Ick fchepder upt/; dieg is mijn Ziel berblijd / 
k Wil in Dit Wend mp langer niet betrouwen. 

De bpand ſteeckt geftadig fijn Trompet : 
t Tand ig gedeelt in bitterheyd en twiften : 
Men hooꝛt allarm / de Tiefde lept berplet : 
t Kind is bol haet / en lept den Dader liſten. 

Daer is geen quaed / Dat pemand denken kan/ 
Dat hier niet mozd in defe plaets gebonden / 
Woe fou de Ziel ban een oprechtig man / 
Geruſtig zijn in deſe buple fonden 

LA NGIUS Antwoort. 

t Ts waer / ghy vliet en loopt ban d'eene Luft, 
Na d'ander toe / door ongebaende Wegen : 
Ul foeckt ghy hier en daer te binden ruſt / 
Gelooft / dexuft ig hier ín niet gelegen. 

4 

Al rendn fehoon ban ober Berg en dal / 
Na d'Ooſter Son / of na de Weſter ſtranden/ 
Na t Noorden heen / of na de Zupder wal / 
£ Is al cen Tucht / een ek Son en Manden. 

5 
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122 Klachte der Ongeftadigen. 
Dat gp berlaetu Land/ u hups en hof / 

Dat ig geen deugt / noch eenig deugdig teeken; 
Indien gp ſoeckt hier door / of ruſt / oflof / 
Soo zydy verre vau't rechte pad geweecken. 

De deugt ís hier / noch nergens níet bepaelt / 
Maer ober al mach fp geruſtig blijven ; wie 
De deugt ban felf haer epgen lof beljaclt : 
Zp waer het zy / De deugt han vaſt beklijben. 

Alwaer gr gaet/ gy fult’er menfchen fien / / 
Dol hact/ bol moozd/ bol fchelmerpen quaden. 
Gp moet u felf / Wwitdp de ffraf ontblien. ik 
t Dertreck han u niet baten / maer wel ſchaden 

Sthouwteensteruga’ / en fiet de tijden aen: 
Belp God! ick fie een grouwel ban ellenden. 
Ick fiet’er al in lichter lagen ſtaen: kk 
Ick fte De beulg van moorden eu Lan ſcheuden 

Al ffaet een Bofen bloept aen alle kant / 
Al fehenckt de Son ons aengename ffralen : 
Al iſſer bzee/ ſtrack vijft ‘er weer een brand / 
ADat ſchoon bertoont dat kan te haeftig dalen. 

Derlaetufelf/ de tochten en u maen : 
En leeft geruft / oock midden In de baren. 
t Oprecht gemoed moet als een vat fe ffaen / 
En laten ſich dooz geene fchzick berbaten. 

t Is God/ tig God díe alle ding regeert / 
Die 's Lonings hert lepd als de water-beken : 
Die nu het cen dan ‘t onderft’ boben keert / / 
Die om de fond’ der Geooten macht wit bzeeken. 

Dus wie ín God getrooft fich obergeeft / 
„Die fiet den menſch enn al de werreld woelen : 
»„ ®ieniet-te-min oprechtelijchen leeft / | 
» @al fich geruft in alle rampen boelen. 

Terwijl ick vant geraes mijn (innen wou bedaren , 
Song dit mijn fwacke luft in Y , en op het Sparen, 

' Mie 
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t Misnoegende Hert. 

Stemme: O fchoone Caricle: 

Ke En — 
Omt hier hert / Waerom⸗ ET 

en hebt in weelde ſmert / Een rechte —— en 

EEEN Ei 
— vol sl ougedulc? 8 Wp — ben u een — 

tot u epgen ſchult: 

tte 
cijn/ / @atg E ban’t quaed bebzi ijd mooght zijn, 

Ii 
Dertrouw dien grooten Weer / 

Die u gemaeckt / ter werreld heeft gebzacht / 
En die u nimmermeer 

Perlaten fal/ maer ftadig nemen acht. 
fa foud’ hp niet den menfch bp ffaen / 
@m Wien hp alles heeft gedaen & 

Pet Dogelken dat fpzingt / 
En ’thippelt nu ban d'een op d'ander tach / 

Det guincheleert en fingt # 
Det Weet ban ſorg / noch ban geen ongemach: 
t Is altijd luſtig fris van moed / 
t Weet dat fijn Peer hem fpijft en boed. 

De Bloemkens ſtaen geciert 
Soo overſchoon / foo heerlijck en bol jeugt / 

Corael en purper zwiert 
Op Help; Nods / met aengename bzeugt : 
Bet Rouincklijck cíeraet en goud / 
Bp geene Telp ffal en houd, 

Daer 



| 124 t Vernoeghde Hert. 
Haer Wert is niet benouwt / 

Dan ſorgh en bzeed / en moepelijch berdziet : 
Gods hant haer onderhoud / 

2n wercheu 's nachts nach fp en fpinnen níet : 
Des Weeren gaeùhend Die Dit doet / 
en Meuſch en al ’t gedierte voed. 

Waerom / Waerom / 6 Menſch 
Derrucht de waen u Goddelijck verſtand? 

Hier hebdp doch u wenſch / 
En zegen van des Veeren rijchen hand : 
Wat fal de ſorg doch konnen doen * 
Sp teert n op en han niet boen. 

Werpt forge dan ter zy / 
Genoeght met t geen u's hemels goedhepd geeft : 

Oan leef Dp los en bag / 
Als een Die ſteeds ecn goed genoegen heeft. 
t Misnoegen ís een qroote ſchand: 
% Derteert n Ziel en Ingewand. 

— — — — 

t Vernoeghde Hert. 

Stemme: O fchoone Caricle. 

Op de voorgaende Wijfe. 

S Yet hier een rijch gemoed / 
Dat onbezwaert ban ’s werrelds fozge leeft : 

Pat bzolijch word geboed 
Dau 't geen hem Bod uat fijne mildhepd geeft: 
“Genoegen ig fijn luft en breugt / 
Syn eenig voedſel en geneugt. 

Vat han de fo2g u doen ? 
Kondy doo: fo2g bergraoten geld of fchat : 

De fozg Die han niet boen / 
t Genoegen heeft een oningrijck om-bat: 
t Genoegen 15 het befte goed / 
Eu wie het derft / berteert fijn bloed. 

Al 
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Ul haddp Chroefus goud / 

Al lepdp ſchoon te baden in de Wijn / 
\ Noch foudp zijn benour / 
Als eene Die verſtickt door grote pijn. 
Het water kan geen dorſt berftaen / 
WM dzoge brand doet u bergacn. 

Ick hon my dan te bzeen / 
En geef mijn ruſt niet om een valſche waen: 

t Genoegen is alleen 
Een ſchat / en deugt / díe altijd fal beftaen : 
Wech loſe geld / en bluchtig goed / 
Dat elck fo Dier bekopen moet. 

Het goed dat komt en gact / 
Au klimt het hoogh dan daett 'et na de grond : 
Sijn meefter het berlaet / 
En ín den noot Gem dodelijcken Wont : 
En waerom foumen dan fijn ſcha / 
So bperigblijcken bolgen na? 

Ick flaepenleef geruſt / 
En neem mijn plicht en handel ſtadigh acht / 

gek heb mijn bzeught en tuft / 
En weet dat God mp zegent dagh en nacht : 
Wech goed dat dus den menſch verveelt / 
En hem fijn faete ruſſe fieelt, 

Wech onbernoegend menfch ! 
DPoefchzaept/ en raeprgpdugnauberderf( 

Ul krghdy ſchoon u wench / 
So hebdy flechtg De ſorge tot werf: 
Ickkies / ich kieg een open hert / 
En acht geen flavernp of fiuett, 

« 
5 — 
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Verachtinge van Overdaet 

Stemme: 

In kleynheyt leef ick onbenijt/ &. 

W Le datter een bzeedfaerm hups wil fi en / | 
En beolijchk Wil zijn : 

Die maet / De dert le oberdaet blien / 
Want haer trehen/ Die breken / en ſteken / 

Met fmert en pijn. 

2. 't Genoegen iſſer fo groter fchat / 
&en fo grote deught / 

Dat alles met goet gerioegen aenbat ; 
Want Gods gaen / en babe / Dielaben 

Den menfch met bzeughd. 

3. Bet matigh kosjen ſmaeckt hem A bbet/ 
doe flecht hp ’t ooch heeft; 

want bp genoegt ín ’t danckbaer gemoed / 
Dan Gods zegen / verkregen / tet degen * 

dop vijchlijch leeft 

4. Der groten weeld zig oberfthot / 
Dat baert hem geent ſmert: | 

Pp fiet het wel aen / maer-acht het fpat: 
Pant haer Weelde / bereelde / noch ried, 

Nopt droevig hert. 

5, t Dernoegend’ hert dat paft bier niet ctop/ r 
Wech / wech / oberdaet ! 

Al bijftmen het fepltjen tot in den top / 
Dat brallen / dat pzallen / falvalles/ 
Maet fchand en ſmaet. 

6. &p nuttight defe lechere Koft / 
En deeg frifiche dranck: 

En fingh den Schepper / die deſe moft / 
Die herleven, het zweben / gegeven 

Heeft / lof en danck. 
5. Wel 
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7. Welbepl’geftact/ en bzolijch bpeen / 

Bol lieftijcke luft: — — 
En weeft met ’s Heeren zegen te vreen / 
Schoon de quade / ong fchaden / en fmaden 

Op onfe ruſt. 

tLOF 

Van een Deughdſame Vrouwe. 

Stem : Si tanto gratiofa. 

@f/ O ſchoonſte perfonagie ! 

S Oeckt Peerlen / foecht Befteenten / 
Soeckt Boud en fchat / en hoftelijcke dingen / 

Coralen en Gebeenten / 
Of war de roem Des Bijchdoms Weet te fingen : 
Soeckt inhet zand / An Zee of Land / 
Of waerje wilt ter degen: 

fn ’g Vrouwen deugde // Fu Beed fchat en vbreuade / 
Ganſch gelegen. 

Vaer foet aenminnig Wwefen / 
Is hupsen vꝛoom / en vziend'lijch Daer en boben : 

Haer lof is nopt bolpzefen: : 
Ja niemands macht kan hare glants verdoben: 
Al waer fh gaet / / Al Waer fp ſtaet / 

Daer licht {pals de Sterren / 
Die met haer bonchen // Geftadig ffaen en loncken / 

Ul van berte, 

De Man die is haer Koning / 
Haer Burgerp dat zijn haer liebe Rinders: 

Laer lof Dat is haer woning : 
Sp leeft met luft / en fiet'er wepuíig binders : 
daer wetten gaen / / een pder aen / 

Syp ftiertfe nade reden : 
Aer foet bermaken // Lan ſy al hare faken 
Wel bekleden. 

où 
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Sp fiet in alle hoechen/ / 

Sp fchicht / ſy felt een pder aen fijn handel, 
t Derlooren gaet fp ſoecken / 

Is ſpaerſaem / bzaet en oprecht ín haer wandel : 
pis de eer' / En houd haer Weer 

En Man ín grooter waerden : 
Na haren finne // Soo iffe Troninginne 
Op der aerden. 

Sp leeft een luſtig leben / 
Dan wat fp doer / Dat gact haer twel ter herten: 

Nopt wilf’ haer man begeben / 
_ Poe ’t Bod oock voegt in tegenfpoed of fmerten : 
Baer finert ig fijn / / En weer fijn pijn 

Derfoetfe doog haer zeden. 
De deugt doet merchen / / Pat fin ín al haer wercken 

Heeft ín bzeden, 

Wie fouder dan niet wenfchen 
@m fulck een kroon te dzucken aen fijn tangen : 
© lief ite pronch der menfchen 1 

Wie fou na u miet vneriglijck berlangen à 
Cen waer dar gp / / Bleeft aen ons zy / 
Wp fouden rennen / zwerben/ / 

En cenfacm dDoolen / / Op bergen en in holen / 
En berfterben, 

— 

Strandts, of Viſſchers leven. 

Stemme: Fortuyn eylaes bedroeft, &c. 

Vian oock geſongen worden: 

Nuleef ick in verdriet, in fwaer, &c. 

D Je tederlijck gevoed / en fachtjens worzd gegueekt / 
En nauwelijks de hand in ’t koude water ſteeckt / 

Die met zatijn en bont / met peerlen en met goud / 
Komt pronchen alg cen Bzupd / deeg Diſſcher eens befchoud. 

Befchoutut 
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Beſchouwt / feg ich/ beſchouwt / deeg inders ban de zee / 

Die met Neptunus gaen Boog hagel en daog finee / 
Eu die het woefte mep? met een gefineeden hĳjl/ / 
Gaen krupſſen gintg en weer / en bliegen alg een pijl, - 

Die op D'afupre plag met haren rupgen baett / 
oo bzolijek gaen ten Dang / en met haer houte paerd / 
Sich geben ín de rep / Dat alle Nymphen ffaen / 
En fien deeg foete bzeughd en ſtoute fpzongen aen. 

Daer ſteken fp ter Zee / en grijpen na de Maen / 
an Weer na Plutoos hol en onder-aerdfche baen / 
an flingert defe fchelp / en tupmelt hier en Daer / 
Dan fpeelt d'eene golf en fchietfe D'ander naer. 

Ent eben · wel dees Weld blijft onbertſaeght en friſch / 
Pp neurpt en ho ſinght / en banghter fijnen Diſch: 
Dijn angels en fijn net / fijn dobbers en fijn Wand / 
Die loeren om Den bupt te brengen aen de ſtrand. 

Daer komt hp en labeert / en ſtrijckt het zepltje neer / 
Geladen met de bangbft ban ’t pffelijcke mepz : 
Met Babbeljauw en Koch / met Pietermanen Bot / _ 
Met Schelbifchen met Schol, met Haring en met Spzot 

Met Wpting en met Teng / met Bolck en Makereel/ 
Met Brabben en met Kreeft / mer Tongen en Sarneel / 
Met alles wat de Zee upt haren Rijcken ſchoot / 
Den Diſſcher faegt te moet en in fiju fupche floot. 

Daer wemelt dan en ſpringt dat goetjen om en om / 
De flee-man ftaet en loert / ep “t is foo wellekom / 
Daetr ffaet een grage maeg en jancht na defe bupt / 
Ja koſt hp met ſijn oos / hp trock’er ’t Difchjen upt. 

Dan kroontſe ſijnen diſch met aengename ruſt: 
Dan baltmen aen De Zoo met ſulck een grooten Juft : 
Wet ooge fiet op't Wild / De hant ig knap / hu hapt / 
Elck bzeeft Dat fijn gebuur den Diſch heeft opgefinapt. 

Dich om een fob'ze vangſt / en kleyne winft moet hu 
Gaen zwerven nacht cn dag in bpit re flabernp / 

Dn Er 



1 30. Ws en Schippers. liedeken: 
En warden ban de Zee en golben ſoo bedecht; … 
ocht hoop ban beter vangſt hem weer ter zeewaert teecht. 

* Siet bier een groot berſchil / hoe Dr een met pijn en weet / 
„En d'ander alseen Prius / fijn koft mer luſten cet : 
‚‚ Poe D'ecne ſlaeft en draeft / en blijft-een ſober man/ 
„En is cen arme worm die nauwlijcks le ben kan. 

„Merkt * wat danckbaer hert gp Gode ſchudig zijt, 
Bie met ruſt en gemach u hunsgeſin verblijd / 
„En die u zegen ſchept in flillighepd en bzeugt / 
„ Waer ís / Waer! is De danck boog u ontfangen — 

Zee-en Schippers-liedeken. 

Stemme; 

Vets moet ick u Laura vragen, &c. 

REE 
Behe Zee met af u fchatten / Wie ian uwe 

— — — 
— — — — — — ——— 

rijckdom t Die en ct urijch —— 

— / ik en ——— / pvda En 

— 5— — EZ kin — — —— — — 

zijn te Galen / Al u vijche zanden dooz. 

2. iet is hier op defer aerde / 
ach hoe genot of fchoon ban waerde / 

Dat Á 
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Zeeen Schippersliedeken. ri 
Dat u konſt niet aerdig maelt: 
Paerden / Hatten/ Ponden / Swijnen/ 
Boomen / Krupden/ Medicijnen / 
Alles upt u boeſem deelt. 

3. Plato fit daer oock te grafen / 
Om sijn grage luft te afenn / 
En hp ſchenckt ons al te met 
Wel een fehelpje booz ons aogen / 
Ep hoe konſtig en gebogen / / 
Hoe gebeeld / geblamt en net ! 

4. Siet hem ram ſen met de fchijben / 
Dan ons fcheepkens/ die Daer blijben : 
Siet hem ſtaep len goud en fchat: 
Daer heeft hy fijn Tolck en booden : 
Die ons bp fijn fchatten nooden : 
t Sierig hert gebzeeckt noch wat. 

s. Onfe Scheepjeng die labeeren / 
Die dan heen en weder keeren / 
Al op hoope ban de winft / 
Al om geld en goed te foechen / 
Upt de Qooꝛd en Zupder hoecken 
Maer om deugde dencktmen minft. 

6. Sietfe hiet eerig ban de ſtranden 
Met haer wimpels komen landen / 
Met haer vlercken en getrom : 
RS blammen tot een wonder / 
Sietſe ſpouwen buur en donder / 
Cot haer blijde wellekom. 

7. Baer word alle bzeugt bedzeben / 
Als de Schipper Schip en leben 
Brengt ter goeder Haven in : 
Diet de Heederg eens berlangen / 
@m een goede bupt te vangen / 
Siet haer gapen va’ gewin, 

Ú 2 2 Schig 
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8. Schipper hebdn’t dan — 

Hebdy hier en daer geleutert / 
Hebdo dan u Schip verboomt / 
Dan moogt op bp tijds wel finger / 
Schipper moet de vee af-fpzingen / 
Als hp ban den Nticker droomt. 

9. Maer hebt gp foa ſlincks bp tijden / 
Wat getaeckt ban geld of zijden / 
Hebdy maer u ſchip gebuld / 
Hebdy daneen pot gebrzoken / 
Niemand heeft eenn Woozd gefproken / 
Gp zijt ver / en hebt geen fchuld. 

ro. Wie bp Pluto gaet ter fcholen / 
Die fal niet in 't Doncker dolen / 
Mant hp ís een dupfter Bob / 
Die fijn Kinders en fijn Klercken 
®krijft tot roof en quade Werchen / 
En hp maecht haer fout en fot. 

11. „Doet u handel doch ter ceren / 
» Wilt ban Jonas Schippers leeren : 
» AIS ſy quamen uptter nood / 
» Drachten fp den Weere gaven / 
2, Die haer in cen blijde haben / 
„Geacht fu t leben upt den dood. 

Verwondering over de Wercken 

GODS. 

Dtem: Alsick uyt wandelenga, &c, 

O5 EEE 
‚ deerelijch Tutweel/ Dan den groote gonft 
2 © wonderlt ich Prieel Dan —— Sct a 

é 
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Eeen 
O Schilder die berlicht / en d'oogen ong berklaert / 

HEEE — — — ennen 

dae u/ nae u/ nae n/ is dat ong ziele ſtaert. 

2. Wp fien den Hemel aen / 
Wp fiender alt geſtert — 
Bp fien de Son en Maen / 
Wu biijven ffacn ban bert : 

Derbaeft fien wp u werck / ban Gerten ooch berblijd / 
Waer ißs / Waer iseen Bod, als gp ó Heere zijt? 

3. °t Gaet alles op fijn beurt / 
En houd fijn wiſſe tret / 
Een pder is gekeurt / 

En op fijn plaets gefet / 
Een pder heeft fijn Dienft / en boert des Hemels plicht / 
Dus toogt / dus toogt / dus toogt gr ong u faete cht. 

4. Wet Verdrijch is bemaelt 
Met groen/ en blaeuw / enn rood / 
Daer ’t goud en purper fivaelt / 
Met bloemkensg ín haer fchoot : j 

O fchoone Schilderp! daer niemands konſt vermag / 
Vet minſt / het minft / het minſt te bzengen dooz den dag. 

s. Daer fiet de menfch berbeugt / 
De Binchjens en het Dee / 
De Boſſchen zijn fijn bzeugt / 
De Diſchjens mn de Zee; 

Daer heeft hp dan fija wenſch / fijn zegen en fijn ruſt / 
Dit doet / Dit deet u Bod tot u bermacch en iuft, 

6. Ofſchoon de menfch het fiet / 
Pp blijft ban verre ftaen / 
Gods wercken acht hp uiet / 
Hoch twecht fe hem wi acu. 

3 Daer 



134 Werrelds Bedrieglijckheyde. 
Daer God nochtans om u al defe Weldaed doet / 
Bewÿijſt / bewijft den Weer een danckbaerlijck en 

7. Die alle dugen doet / 
Cots menſchen onderhond / 
En díe rijcklijck boed / 
Eplaes! gp niet vertrouwd / 

En dieu ziel geneeft / en dooz de Dood bebzijd / 
Woe komt, hoe komt o Bli) ‘ dat gp ondanchbaer te 

Werreldts Bediieglijckhesdr 

Stem: Echo. Gf/ ’ Schoenlapperken. 

OZ —— 
Werelt! Die foo menigmael / De vzome gaet bez 
3 Gpfi iugt ſo veelderhande tael / En geeft ſoo vele 

Edel — EE — — — — — 

2 lagen: ’t 2chi jut alfes, alles booz de wind; Baer ga 
De plagen ; 

Ed — —— 
door u blanchet en prupch Stelt ee-ne ain Die onfe 

zj — Ei == 7— 
ite 

— — 

jeugt tbe — 

Wp Kennen ywe liſten Wel / 
Ong fulog niet beliegen: 
Gp toont maer cen verſchronpelt vel / 
En ſoeckt ons te bedriegen; 
Gp zijt maer fchgu en valſche bzengd / 
Die doorzu ſchoone toon en zang Akin 

En balfche Klang / 
Perlepd ons domme jeugt. 
U beeugd bergaet gelijck een bloem / 

Die jeugdig ffaet ontloken: 
Hlof/ uſchoonheyt / en uroem / 
Haeſt tander lent gedoken ; 
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Spisgelijckeenbeldiebliegt/ CE” 
En dobbelt op een water-plas / | 

Gaalfooras 
Derdwijnt fp en bedziegt. 

Wp flellen onfe Zielom hoog / 
En fien een hooger klaerhend: 
Pet loncken van u weeld’rig oog / 
Derlet niet Bodes waerhepd: 
Wy fien een fchoontepd die Daer blijft / 
En die gelijch een gulde Dterr' /- 

Licht al bau berrꝰ / - 
En eeuwiglijck beklijft. 

Weg wereld met u mommery / 
MWy willen ubegeben : 
Weg pd'le luft en hobaerdp/ 
Bp foecken berer leben ; 
Wn foechen naer een klaer geficht/ / 
Daer altijd blinckt oprechte deugt / 

Waer repne vzeugt 
Ons hert en ziel berlicht. 

- pn — — — 

Flora of Hofs-vreugde. 

Stemme: 

Schoon lief wilt my trooſt geven, &c. 
Of opden 6 Pſalm, Wilt my niet ſtrafften Heere. 

W Ept oogskens / wilt nu wenden / 
Wilt u gefichtjens lepden / 

„En gaen in Floras Hof: 
En fiet de bloemkens bloofen / 
Beſchaduwt ban de Roofen , 
Dan velerhande ftof. 

2. De Lelytjens Die ruycken / 
Daer Tulpjens onder duycken / 8 

“4 Met 



135 Hofs-Vreugde; 5 
Met blammig root gebooꝛt / 
Met pars en purper ſtralen / 
Narciſſen lof behalen ⸗ 
Met geel en wit geboogt. 

3 De Hiacenthen proncken/ 
Die met Den Iris loncken / 
Bedecht ban d'Eglantier : 
De Sonne-bloem ſtaet fchoone / 
De roode Martagone - 
Bemint den Lauwerier. 

4. De Violetjens aerdig / 
De Crocus ig foa Wwaerdig 
Als Vinkoord of Damas; 
Laet Jafpisen Rubijnen, 
Laet Efmeraud berfchijnen / 
Sp zijn alg t ſſechte glas. 

5. Anemonꝰ is te prijſen 
‘Tijm en Lavendel rijſen 
Dan onder ’t Roofmarijn , 
De Angecliertjes geurig / 
Gefpzenchelt en coleucig / 
Derkiëd ich; boog De iijn, 

6. APS Groninge heerlijkheden) 
» Fn peonckerp ban kleeden / 
„„ Of wat de pzael om bat / 
» A oet dadelijck bezwijcken / 
» la boog De fchoonbept wijchen 
» Dan eeniq Lely-bladt. | 

7. Of wildp fien de Zaden? 
De bedjens zijn geladen 
Met Beet’ en met Zalact, 
Met Rapen , en Meloenen , 
Afperges en Pompoenen , 
Radijs en ander zaed. 

8. De Boomkens obertogen - 
Met goud en purper oogen / * 



| Thuyn, ‘of Hof-wetten. 
Dan allertep fat foen / 
Wet allerhande bzuchten / 
Cot nut of tot genuchten / 
Ons hert en ziele doen. 

9, O aengenaem bermpen ? 
Ick Wil mijn kapjen fpzepen/ 
En krenchen ’t groene gras / 
De fchaduw' ban de boomen / 
Heeft ons Den bzand benomen / 
Die ong foo laftig was, | 

ro. Ep ſet u hier te rufen / 
&n wilt u wat berlufien / 
» En fchouwen Godes lof: 
» Dan elck blad kondp leeren 
„Het Wonder- werck deg Weeren / 
Met ober bloedig ſtof. 

11. Wilt upt deeg Bloemkens leſen / 
„Dat niet blijft in fijn weſen/ 
„t Is fchijn en pd'le roem; 
» Want el ges menfchen leben / 

st Schijnt heerlijck en berbeven / 

V 

„t Beeftupft gelijck een bloem. 

Thuyn, of Hof-Wetten. 

@oz eerft zy u mijn Hof cen Teer / 
Dat al dees fchoonheyt neemt fijn keer, 

Dart al dees bloey{fels en mijn kruydt, 
Alftaet het fchoon, fal welcken uyt. 
„En dit ís menſch tot u gefeydt, 
» Op dat gy oock u huys bereydt ; 
» Want of gy blinckt in pracht of roem ; 
» Soo zydy broofer als een bloem, 

5 

137 

Be: 



139. Stads Geweel. 
Befict bzp alles wat u luft / 
En fchept hier in bermaeck en ruſt 
Nl wilmer geene Dreonwtjens fien / 

Segt haer de wet / het mag gefchien: 
Sent dat haer oog mach gaen Daer ’ Wit / 
Een bep geſicht maer D'handen ſtil / 
En dat haer fleep/ en fel gedzaep / 
Piet menig bloemken af en zwaen. 
Pet ſtaet eltk bap te vragen om / 
Daer Wzupden / Bloenſel Boom en Blom ; 
Maer t loopen / raſen / mallerp / 

__ @atig m mijnen Hof niet bep. 
_ Wetboerten/ jocken en geneugt / 
Rag wefen; doch met maet en beengt. 
De ernst en wat tot twift gedijt / 
Zijn hier berjaegt met haet en nijd. 
De kinders ſtaen mn hier niet aen / 
Doch laet de honden bupten ffaen / 
Op dat mijn of / in bzeugd gewent / 
VDan elck gefien/ bijfongefchend. 

— — — aen Ta e — e e es — — — —— 

Stadts Gewoel. 

Stemme: Slaep ô ſoete ſſaep: 

—— — gp en — — — — — — —— — — 

Di — 
Je in t gewoel / en in De bange lucht / Die 

EEE 
int krioel der muffe Steden fucht/ Die altijd loopt en 

MEER S 
dreeft / en byerig ſiaeft Sm het faoode goed /· 

Grijpt 
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2. Gy jaegt en bliegt met ongemeene luſt / 
&p gunt noch u / noch uwe diengers ruſt: 
Gp hebt’et altijd drock / met ſtaeg geblock / 
Enmet beel gefcheijf / en met bupt gekijf / 
En met beel gefchzijf te fuffen / 
En met den neus in t Boeck te duffen. 

3. Des daegs foo hebt gp vufte noch gemack / 
Des nachts maelt ín u bzepn een laftig pack ; 
Bier ig dan Watte koop / dan op ter loop / 
Pier balt wat te doen / bupten u bermoen : 
Pier balt wat tedoen / en rennen / 
Gp moet u alg een flaef gewennen. 

4. Gpraepten fchzaept dooz balfche mat’ en wicht / 
Dooꝛ roof Wozd gp een woecker op-gericht / 
t Is albedzog en haet/ qua toeverlaet / 
Bierighepd en lift / ſnoode nijd en twiſt / 
Gierighepd en lift / zijn plagen 
Om’s Armen bleefchh en bloed te knagen. 

s. U bzood eet gp met forgen en met bzees / 
@p’t middagmael dan ſteurt u Die of Dees / 
Wanneer / fegt d'een / fal’t geld mp zijn geteld ; 
k Loop en gae foo lang / mp berdziet de gang / 
k Loop en gae foo lang te dralen / 
Wilje mp ’t geld dan niet betalen à 

6. Hou hier / ich daeg u morgen boog den eer ; 
Awiſſel gaet / en fiet ich pzotefteer : 
Op zijt mijn bozg en ffut / betaeltof fchut / 
Diet ick wilder deur / gp fielt mp te leur / 
Diet ich wilder deur / met rechten / 
Ick moet mijn faech oock felber flechten. 

7 Wier 



ko ___Valfche Hoofs leven. 
7. Wier Koopman fchupit al weer een Donch're Maen / 

Die is banckrot / en bieruSchipbergaen: — 
Daer misje foo beel pond / en t Schip im grond / 
Waerje ſoeckt of viſcht / is het al gemiſt / | 
Maer je foecht en bifcht bezijden / 
Mier is ’t al weer bekaept vol lijden. 

8. Pier guelt gr d'een / of D'ander u berftoozt / 
En komt om goot of oosdzup u aen boozd, 
Al ſcheelt'et niet een duym / °t is beel te vupm : 
Of gaet u kalant / na een ander land / 
Of wil u halant beel bozgen ; 
Want nering ig bol vzees en ſorgen. 

g. Indien ick wou berhalen alt Wee / 
Bet welden op gelijck een Wilde Zee ; 
Bant dan fou uwe pijn/ onepno’lijk zijn; 
Mits droef Gepd en ſmert / ín u bange hert / 
Mits deoefhend en fmert betoogen / 
Vat gp maer flaept met Hafen oogen. 

ro. „Sp Kooplun weeft dees Loopman doch gelijck / 
Die om een Perel doorſocht het gant fche rich / 
„En beeft fijn geld / en goed / fijn overbioed / 
 @m een ſchoon Juweel / voog fijn hepiig Beet / 
„Om een ſchoon Juweel gegeben : 
Soeckt ooch 't Juweel van’ eeuwig leben. 

Schijn bedriegt, 

Of / Walfche Hoofs Leben. 

Stemme: Courante Serbande, 

V Erwaende Hof met alu mommerp / 
Dat ong berblind door uwe ſotternn/ 

Als gp komt treden met u fleep 3 
Dan wonderlijck fatſoen en green / 

Dan 



Valfche Hoofs Leven. | 
Dan nieuwe mof gp zwiert en klinckt: 
„Maer t ig geen goud al water blinckt. 

Gp toont u mild / en wonderlijck belceft / 
HB courtoifp aen niemand boozdeel geeft : 
Wanneer gr lacht / dan bijt go fnel / 
Wanneer ga blept / dan graeuwt go fel / 
Gp loert op bupt Wanneer gp fingt ; 
„Dus is t geen goud al wat ‘er blinckt. 

Al wie u bolgt / die bind ſich ſeer berdwaeld/ 
Bp foecht'ereer/ eplacg! hp ſchand bebaelt / 
Hy ſoeckt er lof het is er niet: 
Hy foecht’er danck hp krijgt verdziet. 
Wet Hof de goe ten quade dwingt; 
„Dus ig ’t geen goud al watter blinckt. 

Pet gaept altijd en loert op bzeemde bupt / 
En ſtroopt de menſch het bel en Kleederg upt: 
Haer vecht ig onrecht en berkeert : 
Qua toeverlaet het per leert : 
En diet bertrooft die fucht en wringt ; 
„Dus is't geen goud al wat ’er blinckt. 

De Ztaet fucht/ en de Gierighepd daer by / 
Geweld en roof die hebben Geer fthappp / 
Met flercke geld maecht felf een Wet / 
De swacke hangt en blijft in't net : 
@m recht te gaen men fchandig hinckt; 
„Dus ist geen goud al watter blincht. 

„Geluckigh waer Berechtighepd ín ’t land/ 
„In een bzoom Hof behoud de oberhand : 
» Waer arm en rijck heeft even beel / 
„Daer 't blinde recht geeft elch fijn Deel / 
» En waer de Crouw en waerhepd klincht / 
„Daer ís het goud al wat 'er blinckt. 

Ted 

Om 
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Om Rijckdom en om Staet , mali 
Word Deughd' en Eer verfmaet. 

Stem: Balletti d Alchmaer. Of / Amaril die door u, &c, 

W Aer doog heeft de loft bofe waen 1 Ouders fo bedzogen : 
Pat gy foete Dier ! nu foo ſchandig zijt berraen ! 

Waer door Geeft het overſtoute beepn uws Minnaers u belo⸗ 
dat gp quijnen moet / en Dus heel miftrooftig gaen? (gen / 
Ick had nopt gelooft / Dat u edel hooft / 
Waer eplacs! ban hare glants berdooft. 

2. Diet eens wat de fchandelijke ſchijn / en al’t hoogmoedig 
Mercken in de ziel ban een jong onnoofel kind : (blafen / 
Boe de pzacht / en malle pzoncherp / het doblen en het rafen / 
Aerdighepd geacht / en Dwaeflijck word bemind / 

Doen gp foe terſtond / op een balfche grond / 
Dooꝛ een maen met hem bezeenen koud, 

3 t Is gewis / oh waert te los en Wulps/te dertel /onge: 
acht een pder toe/ en ſtaekt met hemden dzaek: (bonden / 
Evenwel / fo deert mp Dat u bloem / dus Deerlijk ig geſchon⸗ 
’k Dees het is u loon / en u berdiende wzaeck: (den / 
Doen g daer te fots / al te bies en ſchots / 
Schimpten op de deugt en eer te ſpots. 

4. Hochtans wil ik u/-ò ſoete Dier ' noch ebenwel berſcho⸗ 
Want gu hebt gebolgt u Ouders wil en racd 2 … (nen / 
Maer moſt doch / fo harde firaf (o Maegd) u dertelhepd bee 
Pat gp met eenn hijch in uwe hamer gact? (loonen / 
% Is u Ouders fchult / dus hebt flechts geduld / - 
Taes! in u wozd deſe ſtraf berbult. 

s. Wier kont qp/o foete jeugt! ín hert en finnen oberiwegen/ 
Mant een laft en pijm u teere leden dzucht : 
Diet dit beeld/cn ſpiegeld u daer in/en tet'er op ter degen / 
{oe dat niemands trots en hoogmoet wel gelucht, : 

Matigt 
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Matigt danujeugd/ en bedwingt í in bzeugd / 
Want de ſchimp noch fmaed Die is geen deugt. 

6, » — die ee, bet her Goed en Staet / enopgeen - 
Deugt 

„Die u kinders dood / ai levendig berbzand / (ten / 
> Welte recht / men u berraders acht ban Kinders en geflache 
„En haeltu opde hals / een pders vloeck en ſchand! 
„Dus wie om het goed / pijnigt zijn gemoed , 

„ Bie floot zijn kinds leben met de boet. 

— 
——— ⏑ EL EELS 

Eendrachts wenſch. 

Stemme: Lief-lockfter vande Min Meid 

Of, Com S a deck jour heds. 

EEE 
OF 1 Eendracht hoe zyt gy — t meefte 

3 Gebzacht in fla-ber-np/ En in de 

EEE 
2 bolekberfchoben! Ach dat een — glantz Dan 
4 afch bedooven: 

dE Et 
SEE — 

’ houde hert genefen ! 

Pet koude ban ons hert 
Doet nwe glorp fchenden / — 

zu 



F4 Eendrachts-wenfche 
Eu boert ons iu De fmert / 
In dzoefhepd en eltendeu : 
O dat u ſchoone fchijn! | 
Mocht blincken alg de Sterren / 
Wp fouden in deeg pijn / 
Ons niet foo diep ber werven. 

fer boortijds waerdp ſchoon / 
En aengenaem booz allen / 
Au hebdy lof noch kroon / 
Soo zudy nu ber ballen ; 
Waer an nochtans ons ſchenckt / 
De lieffelijcke bauchten / 
En onfe Zielen Dzencht / 
Met blijdschap en genuchten. 

Gy fchakkelt ous gemoed / 
Dat bzeemt is afgeſondert / 
Weer met een ſachte bloet / 
En ſtrengelt ſeer verwondert / 
Dat ’t Schaepken en de Leeuw / 
Gaen in een Beemd te rafen / 
DPaer’s Epgers weeet geſchreeuw / 
Kan geen Gediert berbafen. 

Gp vlecht in eenen Knoop / 
_ En fplift de trouwe handen / 
Dat tweedzacht op ter loop / 
_Geraken moet tot fchanden. 
Wie flechts nw’ zegen fmaetkt / 
Heeft oazzacch ban berblijden / 
Maer wp zijn nu geraeckt 
In heel berheerde tijden. 

Gy zijt ntt haeft een bloeck / 
Daer gp eerft waert verheben: 
N Die nauwlijcks eenen hoeck / 
Panu Gods dienſtig leben, 

_ @ tijden bol bedzoch! 
Pol bitterhepden twiſten. 

© tij- 



„De geleerde Jacht; 145 
_ tijden! moet ick noch 
In u mijn tijd berguiften # 
Hom/ kom/ öliebe Bzouw / 

En bind ons met u firicken / 
Met liefde en met trouw / 
En wilt ons weer berguicken / 
Met zegen ban u deugt / 
Dat ong belichte finnen 
Genieten '& Hemels bzeugd / 
En u aendachtig minnen. 
God felbe heeft alg nu 

fn u fijn welbeljagen 5 
Bant niemand / fonder u / 
dan pets ten Bemel dzagen: 
Za’t offer blijft’er fraen / 
En flepgert níet na boven / 
t Yan oock geen vlercken flaen / 
Noch fijnen Schepper loben. 

„Ondanckbaer ſnoo gedzoeht / 
» Dat D'eendzacht gaet bernielen / 
s Gp hebt ons/laes ! gebzocht / 
» Cot fchipbzeuck onfer zielen ; 
„Siet eens te rugg / en dencht / 
„Hoe tweedzacht kan beroeren / 
» poe d'eendzacht bzeede fchencht/ 
» Cn kan ten Hemel boeren. 

De geleerde Jacht. 

OP 

De Morgenftondt draeght Honingh inden Mondt. 

Cot opmerchinge der Jeugt: 

Stemme: Eduwaerd Nouwels. @f/ Silvefter in de 
Morgenftondt. 

ASSE — 
zoen Ls ich den gulden dagerast En 
3 Als Clorisupt ge kamer gaet / En 

a’ 



146 Degeleerde Jacht: 

tdi AE 
2 t Moꝛgen · licht — O dan ontlupckt mijn 
a waſcht hier ín den douw: 

ete 
jeugdig bloed! En ſtijgt tot in de locht Au-_ 

Et 
rora — mijn leben voed / Met haer gezegend vocht: 

AFER 
Die mp dan tat de kouſten lockt / eu blecht dien band/ Dat 

Tt EE — ⸗— 

ick met Ef en ober-luft Stip alles bp ver hand, 

2. Müjn finnen zjn dan hups en. ſris * 
Mijn ſinnen gaen ter jacht / 
En ín een foete wildernis / 
Dan alterlep geftacht: 
Mijn Hondjens zijn het geeſtig breyn / 
Mijn Hertjens gaen in't Woud: 
fn deſe Jacht bind’ ick allepn / 

Müin Bonincktijcken Goud. 
Dees Jacht is een gewiſſe bangft/ top krijgen 't Wild 
Deel raſſer alg de Gager doet / Die al fiju tijd ber fpilt. 

3. Loopt Beegjeng maer ban 'teene veld / 
En jaegt bp ‘tander in: 
Het jagen ig u bep geſteld / 
Jaegt vzp na uwen fin : 
Jaegt over berg en ober Dal / : 

Jaegt 



** gedienftigheyd der Menfchen; 147 

— en houd geen ſtal/ 
En grijpt het met de hand; 

PE aeg 
Al maerje jacgt met uwe wand” / * wild fat er ſtille ſtaen. 

4. Eh jaegt wats: Henin tGediert / 
En ruſt op u gemack : 
ne, — wat in de — zwiert / 

— wetens ind de ſtille ruſt / 
* jaegt’er t Haesjen in: 
Det jagen ig maer eenen luft / 
Brengt rijchdom cn gewin. 

Wíe dat niet jaegt deg morgens bzoeg / bie jacht Balt laet / 
Dergeefs is t die oe d'abond fpa/ dan eerft upt jagen gaet. 

5. » Bie ft den orgentond begint / 
„En flact de dagen acht / 
„ Die heeft hem wel te vecht befint / 
„én sijn beroep betracht / 
„Als ’t bat bpna ís leeg geklaert / 
„Dan is mer deerlijck an : 
» Ce laet ís fijnen wijn gefpaert/ 
„Als t Dat ig pl en Wan: 

„ @us leert en fpaert in uwe tjd / terwijlje meugt ; 
„Want wie in Ouder jagen wil / dan ig bergaen fijn jeugt 

Lof van de onderlinge gedienftigheydt. 
der Menfchen. 

Stemme : 

eAlieta vita. Cot bzolijch leben, 

Gen: — — 
| Pien de menfcjen na En en rtwenfchen/ — 

Soch⸗ 



149 Hofvande gecon der Mer 
en ee — genen 
— — — — — __ 

— —— 
—— * 

— — — — 

ochren bier eenn bzeedfaent — 
24 

— —— — —— — een — — 
— — — — — nen — — 
— — — En EE 

— en en ESKE ge 
— — — — 

en * níet hooren / — icorin 

— — — ⸗ en — — — —— Ü — 
— — — — — — En 
* Eek — — — — 

— — —— — —— ——— 

— — — — — — — — 

Bant ramp — * * — Dagen / 

— — —— —— — — Pest _ enn — — 

Saer — cen "Von fijng gelijch. 

2. Bat ſoud' u ſchaden / dat ghy den quaden 
Dꝛiendelijck en zedig groet ; s 

Op dat u wercken / hem Deden merchen/ 
Dat uwe handel / en bzome wandel / 

Momen upt een vecht gemoed. 

3. Mijn kaers ontſteken /kan níet ontbzeſen / 
Schoon ick mijn naeſten licht 

Dat ick hem tooge / vlijtelijck pooge / 
En lepd’ op wegen / wijſe ter degen / 

En bolbzeng der, lief. den plicht. 

4. De stiel en finnen/ lieben en minnen/ 
Een oprecht en dienstig hert : 

Dat founder fchaden/ in raed of daden / 
Met goe manieren, en veen han ſtieren / 

Sijnen naeften upt De fmert. 

5. Gedienfthepts zeden/met maet en vreden / 
aken bet berharde facht : 

Geen trotfe machten / noch Wzeede Krachten / 
Baepen noch banden/ gloepende tanden / 
Webben een fao grooten Kracht, 

6. Als de gemoeden/ fieden en waeden / | 
Dan 't gedienstig heete keert / £. 

m | 



Trouw?”isopter loop. 149 
@m te berfoeten / ente gemoeten / 
Dat defe wolben / cn felle golven 

Zijn met teugelg afgeweert. 

7. „t Gedienftig leben / ig ons gegeben / 
» Cot deg naeften hulp en bzeugt / 

» @m de gefchilten / en twiſt te ſtulen / 
„Om bꝛee te maken / in alte ſaken / 

„En alleen upt liefd' enn deugt. 

333 Ted 5 — ẽ— ALLE — — SLEE LEERS 

KREEK KREKELS 

Trouw’ isopter loop. 

Stem: Fagues, Fagnes. 

S Oete Meyskhen dat berflagen / 
Dus beropt loopt en ontkleed / 

Ick moet hier u eenmael eagen / 
Na de oozzaech ban u leet : 
ADepsken / tees ſeg mr doch de reden / 
Wie gp zijt / en Goe qu heet? 

Ichk ben Liefd’ en Trouw gebeten / 
Eertijds waerdiglijch geacht / 
fu de beeome Ziel gefeten / 
Dan her Boddelijck geflacht : 
Ach ich! ach ich! Wozde nu berſtoten / 
Ober al woꝛd ick belacht. 

k Heb de Werreld omgeloopen/ _- 
Maer ick bind’ noch Pups / noch Stal: 
iemand heeft voor mo wat open / 
Waer ick mp berbergen fal : 
Waes ich ga! ick Wozde nu verdzeben / 
Den begeckt my over al. 

> Meende mp ín ’t Hof te bergen / 
Maer men dzeef er mp ban daen: 

E 3 Daer 



150 Trouw’ is opter loop. 
Daer begoftmen my te tergen / 
tracks koog ich eert ander baen : 
Waer ich ging / ick bonde mp begapen 
Dies fpzack ick De Princen aen. 

iemand kende daer mijn name /- 
der dzeef met map Den fpat : 
oo? mijn trouwe kreeg ich blame/ 
@m dat ick bratht geen genot. 
En ick hlaegden t aen myu beſte vzienden / - 
Die my hielden mal en fat. 

fn de Kercken en Capellen 
Was ick min alg niet geacht : 
Schijn en Waen hing boor haer Éeller / 
Daer wierd’ ick te ſpots belacht ; 
Dies ick zwerf de boor der Burgers Heuten / 
Maer ’t was niet gelijck het placht. 

% Lind ffond tegens ſijnen Dader / 
Broeders branden in Den twiſt / 
D'&en was d'ander fijn verrader / 
Elck bedacht bedzog en lift: 
Snoode balfchepd boerden Haer de krouen 4 
Daer had ick map heel vergiſt. | 

Schippers, Krijgs- lay. ‚ Dat zjn lieden? 
Die gaen daeglijcks in de dood: 
Sepd' ick / hier fal ’t wat bedieden / 
Maer elck een te rugge blood: 
Wier fat dD'@ntrouw’ cierelijck te — 
Die mp lieten ín De nood. 

Boeren zijn doch flechte menfchen : 
Wier blijf ich nu metter woon / 
Î Gebben dacht ick / watſe wenfchen : 
Stracks kreeg ick te fchandig loon / ih 
Tooshept / booghept / en beel ſnoode lagen / 
adden hier Den Tauwer · kroon. 



De ſehoone AMetæa, of deugts eierſel. 151 
Nergens koſt ick trouwe ſpeuren / 
Niemand gaf mp leur of lap / 

_% Werd geftoten upter deuren / 
Wiep ellendig met de klap / 

Arme mepgken ! niemand Wil mp bergen / 
Dies teef ich ín ballingfchap. 

Waer ick loop of foech te zwerben / 
Niemand geeft mp cene mijt : 
K Moet op laeft ban honger ſterben / 
Eer ’ beropde kleed berflijt / 
Is t niet dzoebig om te ſien en hooren / 
Dat de Trouw fierft boog haer tijd ! 

„K Wil dan weer ten Wemel bliegen / 
… Dier geld liefde trouw, noch ect: 
„Haet en nijd / bedzog en liegen / 
„ Gebben hier een beter Heer. 
Ach wat leben Wp in Dzocbe tijden ! 
» Trouw’ Die kentmen uu niet meer. 

De Schoone A RET EA; 

0 

Deugts Cierſel. 

gan moy ma Fanneton. Df/ Galatheageellig, &c. 

HS EERE 
: Öc F A-re-t&a om? Oorfacch t ban. mijn 

3 Weeſt ong bziendlijk welleliom / Boedſter ban mijn 

EEE eten — — 
2 kusjens: Docdfter van mijns heeten! becugt: 
bog 

L4 Doed⸗ 



152 Defchoone eAretaa ‚of deugts cierſel. 
en enen — nn — — — — — — —— — — 

ee Gn SE Vn B EN Gn gn 
GE) mmm —R—— jn — ee dj — eh) — me 
CD amen 2 — — 4— R— — — — 
en nnn — — — — me — — — — vn 

Voedſter ban de ſoete deugt: Want Wp ſeer ber⸗ 
— r — — —— — —— — — — — — — — — — — 

7 tm — J — — — — — — ben ñ — eee 
— — — — — — — — —— 0 — — — — — — — 

— — — — — — —— — E— 

GEN 

— 

— — en eme — — — — 

langen Naer u roode Wangen. 

2. Bau wangen, nau buur / 
Pau foet vermaken: 
Ach mju ober-faete Bier’ 
Wanneer fal ick raken 
{u u boefem in u hert / 
Daer ong eerft bergolden werdt / 
Bat hp heeft te lijden / 
Die boog u wil ftrijden 3 

3 Dooꝛ oogen baeldp ’ licht / 
En treckt ons gemoeden / 
@Datfe blanmmen door ’t geficht 
Danu heplig woeden: 
En wp fieden dooz u bzand / 
Dooꝛ u Goddelijck berftand / 
Dat wp ong begeben 
au heplig leben. 

4. Wenynig zijnder Die u eer / 
Die u troutwlijck minnen; 
Maer ick bolg u wet en leet 
Met berheugde finnen : 
Ich fie acn u fupber bzepu / 
K Die hae edel en hoe reyn 
Datu fackelg fchijnen / 
Alst licht gaet berdwijnen. 

5. Als de Sonue fchuplt haer hooft! 
Als de nacht ig Dupster : 
iemand dan u licht berdooft / 
@p behoud u luyſter: 
Uwe glants ig friſch en fchoon / 
Friſſcher alg ecu guide Eroon : 
En u bziendlijck wefen / 
{ian men Doozgaens leben. N 

hk 6, Wie 



Jeugts-vermaen. 453 
6. Wie met uwe fchoonhepd peoncht / 
Die berdoaft De Peerlen / 
Offer een met fleentjens loncht / 
Die boor D'oogen Dweerlen ; 
Goud / nach Amber / noch Aubijn/ 
Heeft een ſulcke reuck noch fchijn / 
Want u lieflijck blooſen / 
bertreft de Lioofen. 

7. Hooskens in den mozgenffond / 
Staen met filb'ze ſtralen: 
Upt de Hooskens Lan u mond 
Komt de Honing dalen : 
Wie met u gaet aen Den Dans / 
Bzepdgpecnen Tauwer krans / 
En gp gaet hem leeren 
t Wonder· werck des Weeren. 

8. Blijft doch Meysken ín ons Liep / 
Wiebe Aretæa: 

Heet ons grafen ín u wey / 
Met de foet’ Aſtræa, 
Die al hooger als de Maen / 
In des Hemels Cente ffaen / 
@aer fp ons berbepden / 
Eu den weg berepden, 

Ld 

Jeugds-vermaen. 

Stemme: 
O! eenig voedſel van, &c. Of / Kits Allemande. 

Sl Ebt gy / 5 Geugt ! niet lang gefien / 
+ oe Darmen moet de welluſt vlien? 

Gp jonge Spzunptjens ban foet leben / 
Woe gaet gy dus u óver geven 

Cot de flemp/ tot de demp/ tot de luft / tot de beeugt / 
Cot de jacht / tot de pracht / tot de pzael en geneugt / 

Cet de dronck / tot de ſmaed / tat de fchand / 
Cot een Dot! tof een fpot / kofeen Nar / tot cen Aep — 

5 CEo 



154 Jeugds-vermaen. 
Cot een Upl/ tot een Swijn / tot een Teeuw / tot een Schaep) 

Als Cpribus int Tand / / | 
En gaet foo dertel heer / 
Met wulpſe plompe zeen : 

Wel denckt gp níet dat de gulde tijden 
Pan u Lente daer heenen glijden 3 

2. Gp jaegt en bliegt foo onbedacht / 
En hebt op tijd noch leben acht : 
In fulck gebaer fo gadprafen / 
En gp zwerft als de Dert'le Dwafen : 

Ober bofch/ ober beld/ ober duyn / ober ſtrand / 
Ober berg/ ober dal/ ober hey / ober zand / | 

_ @ooz het buur, doog de kou/ doog het bocht / 
Daerje fmeert/ daerje teert; Daerje bifcht/ daerje binckt / 
Daerje troeft / daerje fchzoeft / daerje drinckt / daerje klinckt / 

Met fulcken bupl gedzocht / 
En in dees Wulpfche blucht / 
Paft gp op eer noch tucht: 
En berfchoont de bloem ban uwe Taren ? 
En wilt D'eed'le ziele fparen, 

3. Alu beemactk en pdelhepd / 
Ja lichter als de wind Die wepd / 
HB roem is ſuelder alg de dagen / 

- En foo vas alg de Winter-blagen: 
Als een bel/ alg cen bal/ alg een pijl/ alg een vrooch / 
Als een Bloem, alg een blad/ alg cen loof / als een ſmoock / 

Als een ehh’ / alg eert ffroom/ als ren bloed : 
Als een fpoel, alg een ſpil / alg een rad / alg een ſnee / 
Als een glag/ als een pg/ als een ſchaeuwꝰ / als een zet : 

_ Solos fact ú 't gemoed / 
Enis alg ’t lichte ſtof: 
Gy hebt doch gantſch geen lof/ | 
Maer Schand en Bu-eer zjn u kroonen / 
Die u leelhck ſullen toonen, 

4. Aloon dat ſtaet'er al gereet / 
En komt u treffen eer men ’t weet / 
dan boeldp felf de zware plagen / 
Die gp/ lacp ! fult moeren dragen; — en 



Het Honing-Byeken. iss 
nu oog / in u neug/ ín u o02/ in u tong / 
— * tand / in u milt; in u lang / 

Snu blaes/ ín u nier; in u been : 
Inu bubch/ in u heup / in maeg / fn u knie / 
fn u net/ inu rugg’/ mu 3p in u dye/ x 

In lever / arm/ en fcheen : 
En al de leden door / 
Soo kruppt de pijne hoog : 
Die gp met u dertele finnen 
Dus hebt nagejaegt in ’t minnen. 

s. Wat raed om upt dees flabernp / 
Dit domme Wwigtte maken bzpì - 
Om dat ban’ quade pad te keeren / 
Endoentreenin de weg deg Heeren? 

Doog De ſchrick / door De brees / door de pijn, door de fmert / 
Door de roe/ Doog De ſmaed / dooz de ſthand in het hert : 

Dooꝛ de geef! / dooz De wi / door de luft / 
Dooꝛ de boet’ / dooz berouw / door gena/ daag de tucht / 
Dooꝛ de hoop / dooꝛ de href d’ / dooz t geloof / doog ’t gefticht / 

Derkrijgt het weder ruſt: 
En balt berflagen neer / 
En bid dien grooten Beer / 
Dat hp fijn flaef en ſondig leben 
em genadig wil bergeben, 

Het Honing-Byeken. 
Cat opmerchinge der Haerſtigheydt. 

Stemme⸗ 

c it ce marslegrand Dieu, &c. 

AARD EE SED OD VOD 
— ——— 

— — — — — 

— — — —— — — — — — — — 

*k ban he er — — fingen/ Én fijn lof: 
Wil op Bymerei Bergen fpzingen/ Halen fof: 



156 Het Honing-Byeken: ij 

Et EES 
Cot fijn eer / totousleer / Om foo te doen ber 

J ſtaen Gods groote daten. 

Siet eens dit Koning. Dief ken lechen/ 
Op der Wep: 

Diet eens upt de bloemkens trechen/ 
Upt de Wen / 

Unt de Dodrn / upt het Loozn / 
De ſoete zeem en bzucht / tat fijn gerucht. 

Wat ís het bezich om te ſorgen 
Boog fijn ftact : 

_ Dan den abond tat den morgen / 
Dꝛeoeg en laet: 

Iet geswarm/ met allarm / 
Gelwapent en voorzien / om t hooft te bien; 

t Houdt'er ſijn Hups en Hof in eeren / 
Met outſag 

Heder cen moet ban 't Byeken leeren / 
Woe men MAG 

Drouwen Lind / en 't Geſind 
Regeeren alle tijd / met ſorg en blijt. 

t Gaet oock upt alle krupdjens leſen 
t Soet alleen: 

t Quade dar laet Get in fijn weſen: 
{ut gemeen — 

Moet cen man / altijd ban 
Het quade wecken 'tgoed/ fn fijn gemoed. 

* Geeft ong de foete Ysoning-raten/ « 
t Bauwt een Berch: 

t Metſelt geeftig Cellen en gaten / - 
Konſtig werck, 

t Longte 



Matig Vreugden-mael. 757 
tJonge iaegt / 'tOude draegt / 
En ſchickt het op fijn ſtee / met luft en bzee. 

Als dau de trage Wefp wil lesen / 
Wup en mack / 

Woꝛd hp als tot een roof gegeben / 
Lrijgt fijn ſack: 

Soo moet oock / ‘tbuplgefpoock 4 
Dan ong berdzeben zijn / met fchand’ en pijn. 

„Komt hier gp trage menſch ter fcholen / 
Leert en ſiet/ 

Hoemen moet leven om niet te doolen / 
„d'Ontucht bliet : 

Dlijt en beeugd/ Wijshept/ deugd 
„Dau defe Bierkens leeft; met hert en geeft. 

„Teert hier / ens leert hier / miet u finnen / 
„Soete Jeugd /·/ 

ss Poe datmen moet fijn kofijen Winnen / 
„Met geneugt / 

„Eer de tijd / gaet en flijt / 
„Endat d'Oude Man / niet Winnen kan, 

CEST EELEEEEE EE 
Matig Vreugden-Mael. 

Stemme : 

Windeken daer den Bofch af drilt; 

Rolijcke Deienden weeft berblijd / 
An deeg aengename tijd : 

zijt met maten / uptgelaten / 
Matig machmen bzolijck zijn / 
Bo goede Drienden en bp wijn, 

Wijn 



— 

4 

ZEE er EEE ELEREN 

— 
Wijn die doet u het hert opgaen / 

En de dzoef heyd van u ſſaen / 
Waerom fuffen en te duffen? 
Alle ding heeft fijnen beurt / 
VDꝛolijck gefelfchap nimmer treurt. 

Wijn te dzincken Dat is geen fond? / 
t Is als Balfem in de wond’ / 
Sp kau breugdig / fris en jeugdig /, 
H berguicken ’t dzoef gemoed / 
Sond' is het Die’t te Beele Doet. 

Is onſe geeft als dof ban pijn / 
Wijn die is de medicijn : 
Erecht ban binnen / onfe finnen / 
En fp boertfe na de lucht / 
Wech 18 de pijn eu opter blucht. 

Een glaesjen is een. goed begin / 
Cwee dat maecht een luchte fin / 
Dꝛie gefchoncken / en gedzonchen / 
Is ter eeren bau u bziend : 
Ziet dan of u meerder diend, 

Maet' moet ín alPS gehouden zijn / 
In de breugd / en by de wijn / 
Want de reden / moet bekleeden / 
Dat gp zt een bzolijck man / 
Die hem met maer’ verheugen kan. 

Wijn die heeft een foo groten kracht / 
Wie haer drzinckt en miet en acht / 
Doetſe rafen / als de Dwafen : 
» Wel geluchig die ber heugt / 
„Matig gebzupkt de wijn Ent bzeugd. 

22888 
53 * J ER — EEE EEE — Ee ies & F3 EE 

Dronc- 
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Dronckaerts dolligheyd. 

Stemme: La Chime. f/ Kluchtige, tuchtige Herderia. 

K Luchtige, tuchtige Witte-bzoerg / 
Slempige / dempige dolle geneugt : 

Poe raesje / hoeblaesje/ hoe zpdp foo boers: 
Woe roepje en ſchꝛeeuwje wet malle vzeugt : 

word te laet houd middelmact / 
Vaer toe doch al dit heefch gehrijt 
Enugetier/ betoogt alhier / 
Dat gp maer rechte Botten zijt, 

Úalberedanfferg / en Derckeng geflacht / 
Dꝛollige / potfige Apen luft / 
Bptende / krijtende / dzonckene pracht / 
Hoemige Snozchers/ Die nimmermeer ruſt: 
Wanneer fal’t zijn Dat u de wijn 
al dienen / tot een verheugde dranck? 
Doch ick bzeeg neen / Want alu reen / 
Cungen dat gp gaet fcheef en ranck. 

Comus gefellen / en Bacchus gefind’ / 
Swelgersen Belger / gp bzeemd gewoel: 
Ceerers/ en fmeererg/ die’t alles verſlind / 
Gieterg eu gapers ban deſe poel : 
En is het niet / een groot berdziet / 
Dus laet het ffaen / en wilt bzp gaen / 
Gp hebt de pp genoeg gevult, 

Plengige ffozters / gu quijlende aect / 
KRohkers en (mokers die cocheld en ſpouwt / 
Pochers en klimmers / gy maeckt ons berbaert / 
Dat ' er peder menſch ban grouwt: 
Bug maeckt de wijn / u Ber: of Swijn / 
Wollefof Leeuw, ofander Bier: 
Enugemoed/ loopt alg een bloed? 
Supfelen met een vzeemd gezwier. 

rene 



165 Droom Herculis van de Welluft en Deugt! 
Kreupele Bafen / labeerders foo dwars / 
VDechters en ſmijters / ep fiet doch eens om / 
Woelige ramlacrs/ hoe blijfdp foo Wars / 
MDilje zach bolgen der Qarren trom ! 
Segt doch / ſult gy / dees flabernp / 
,Kieſen boag een beet beter bzeugd ! 
„d' Hemelſche Kroon / krijgt gr ten loon / 
„Die zijn vermaeck heeft in de deugt, 

De groen engen da Ge God- 

HERcULIS fpreeckt, 

Stemme : 
O Angnietjen. @f/ Courante commune. 

A L$ Morpheus gekomen / 
Sijn Wiechen genomen / 

En om mijn flaep gepaſt / 
Doen wierd’ ík haeft berraft : 
Ick fag twee Boddinnen / 
Perfchepden ban finnen / 
De Welluft en de Deugt. 

An ’t bloepen ban mijn jeugt : Der welluft Aenfpraeck. 
@aer d'eenen jonck / 
Met goud en peerlen blonck / 
En fmeekten mp 
Iet faet gebep / 
KSou komen aen haer 3p. 
ch fag haer ftaen togen / 

Met dzijbender oogen / 
Dan leden friſch en ranch / 
Dan berwe fchoon en blanck. 
Waer naem ich wou weten / 
k Ben Welluft gefjeeten / 

Sy 



Droom Herculisvan Welluften Deugt, 161 
Sey fp/ en t hoogſte goed / 
Dat hier de Werreld boed: 

Beb bier geneugt / 
K Beb hier de min en bzeugt / 
K Beb fchat en geld / 
Dol op getelt / 
Omhelſt mp jonger Held. 

Müjn friſſche leden / 
Diefuldpbekleeden/ / 
JP ijn fchaonbepd en —— lijf 
Cot u foet tijd-berdzijf ; 
en ’t fchoonfte bermaechen 
Daer kondp aen raecken / 
Aen D'alder-eelfte fchat / 
Die pemands ziel om-bat / 
Wet ffactub2p/ / 
Ul ’t geen te doen Wat gp 
Úrijat inu bert / 
En fonder ſmert 
HU dit geſchoncken wert. 

Ick Deel u de weelde / 
Die D'Pemel opt deelde : 
De Kooskens ban de min / 
De kranskens ban u fin : 
Al waer u gedachten 
Da jancken en trachten / 
Dat krijgdp al na wenſch / 
Polg mp/ ôjonge menſch! 
Polg doch mijn baen / 
S'igeffen om te gaen / 
Met Bloemen Arupd / 
Gelijck een Brund 
Met loovers op-getupt, 

Doen quam daer de ander Aen ſpraek 
Wel ſtatig en fchzander / der deugt. 
En ſprack tot hooger geeft : 
Weert Jongman niet bedeeft / 

M Wilt 



162 Droom Herenlisvan Welluft en Deughdt; 
Wilt dees niet gelooven / / 
Sp foecht u te rooben 
Pau’t alderwaertfte goed / 
Dat hert en ziele hoed: 
Haer fchoone fthijn / 
Pie baert maer ſmert en pijn / 
Een loffe wind / 
Die u berflind / 
Dusu/ó Held! befint. 

Haer Wegen die doolen / 
Dooꝛ rotfen en hoolen / 
Met diftels / ſulpher / ſtanck / 
En Plutoos buple dzanch : 
Daer jammer en ftuppen 
Op’ fchzichlijchft’ kruppen / 
Dooꝛ merg en ingewand / 
Om knagen u berftand : 
Schept ban dees maegt / 
Die liftig u belaegt / 
En doog een Waeu / 
Op een quae baen / | 
Soeckt uwe Ziel te fchaen. 

Ick fal u welleeren / 
Een Hemel te keeren / 
Dooꝛ bzomighepd en deugd / 
Dooꝛ lijden en doog beeugt : 
Al ſchijnen mijn Wegen 
Oneffen / t'ondegen / 
Gp fiet op 't laetft cert glans / 
Der Deugden Lauwer-kraus : 
Gelooft mp bep / 
Soo lange tijd als op 
Mijn woord en Wet 
Dooꝛ de oogen fet / 
Dan leefdy onbefmet. 

Dus wieder fijn ooren 
Dooꝛ ſchijn laet behooren / 

Doo⸗ 



Wijsheydes Lof. 163 

Dooꝛ opgepzonekte luft / 
» Brijgt nimmermeer fijn ruſt / 
De luft faecht te lepen / 
ss De waen ſoeckt te blepen ; 
Maer wijcht dan bau haer fpooz / 
„En geeft de deugt gehoor / 
» Bie met befchept / 
» eg Hemel u gelent / 
En blecht een Kroon / 

» „Der Deugden loon : 
„Ep: bolgt doeh haer geboon, 

Wijsheydts Lof. 

Stem: Orarige. Of / Aftrzalieve Maegt/ &c. 

GEE EEn STe SIE 
OPHIA repne Maegt / Die ín u boeſem 

ug ej 

draegt / Den brand die ong gemoedt ontſtelt: Soo 

enen — ED a en 

dat men acht noch goed / noch geïst / ech! dzaeg u/en 

EE — — — 
— — — — — — 

klaeg u met teg enfin) ’k Derlang nau- we min/ U 

en — — 
⸗ — — — — — —— — —— en — YE IES — — — — 

ned u vzeugden / Derkieg ick boog een fchat enn 

— — —— EREN ERS ETE TT ER 

ren nn mn — ne ENE 

— gn — —— — —ñ — — — — — — 

ER sve 

Cost ai 



164 Wijsheyds lof. 
O wijshepd! ick verlang / * 

Waer heen ſtreckt doch u gang? | 
Ep! fehuplt ín ’t binnenft’ ban mijn heet / 
En leert mp kennen wat mp ſmert: 
A Wwegen/ en ſtegen maeckt mp doch kond / 
En ſchenckt mn t’aller ſtond — 8 
Den zegen / berkregen / 
Dan aen begin upt Godes heyl'ge mond. 

Gp zijt een GBodlijch licht / 
Een fpiegel baoz ’t geficht / 
Gen beeld van 's Hemels goedighend / 
Een firale ban fijn beeslijchhepd / 
Bock jeugdig/ en deugdig / en goet ban actt / 
Die ons trecht Hemelwaert / 
Doo klaerheyd en waerbepd / 
Die upt den glants des Dchepperg ig gebaert- 

Op zijt ban God gedaelt / 
En hebt ban hem gehaelt 
De Druppels ban des Hemels douw : 
O fchenckt ons u oprechte trouw ! 
U fchatten/daer motten; niet komen by / 
@Daer roeft noch roover zp / 
Dan ’tknagen / ent klagen / 
En bant verderf / ent alle fchanden bzp. 

Maer wie 'er foecht peerl of kroon / 
Die er foecht der deugden ſoon / 
Die erft vaoz waer het hoogste goed : 

_ Pm foeckt den Wemel ín ’t gemoed : 
Dan binnen, De finnen / hem fpzehen aen / 
Wilt u ziel hooger flaen : ú 
Godts gaven / Die laben 
@en meufch / om falig in fijn Rijch te gaen. 

Tegens 
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Tegens de Goedt-verq uifters. 

' Stemme: La Durette. 
/ 

We EES — ZEE zigd 

AIt wilt ge 3 Dlempers guiften/ eu teeven op U 

Sit Es En zei 
mees ee ⸗ — —— — — — — — 

goed/ Daer doch foo ſuur om ís gezoet: Atid verz 

— — — —— — — Ze EE — nn — — == 
— — nnee — — 

— —— 

ne ee 
. i 

— — — — — — —— — — 

— — — — — — — — — 

a — — — — — — — — — 

fljt/ en ’t leven dat biregver ſnelli — — / — ont⸗ 

bonden ban de re’en. 

U lichaem ís bol gualen / bol ramp en ongebat / 
Een buplníg hoop en berchens fial / 

U leden zijn berkrompen / berdozben en verſtijft / 
Dat ' er niets gefonds aen blijft. 

HU goedje ís berflonden / nu ffadp nacckt en bloot / 
En gp berlangt baech na de dood : 

Diet hier den loon ban uwe / Doch obergeple min / 
Straffe ban u dert le fin. 

Dien gp eerft placht te wefen faa aengenaem en waert / 
Bie loopt banu, enig berbaert: 

Woe heeft het gelt fijn Meeſter / dus ſchandelyck betaelt / 
En foo balfchelijck onthaelt? 

Soo kan de tijd berkeeren / en mengen’ foet ín ’t (uur : 
De koop balt u dan beel te Duur ! 

Geluckig / tie de tifden en 'tieven neemt in acht 
Die het goed noch geld beracht. 

M 3 Ge: 



166 Deugts Lof. 
Gebruyckt gn’t goed ten goede / °t e u een ſtut en ſteun / 

nd’ @uderdom een trooft en leun ; 
chiupcte gp dat ten guaden / tot pdelhepd vd mnd 

t Is bergift ban uwe j jeugt. 

„Gods zegen Wilt bereeren / met een heel danckbaer bet 5 
„Want 't is anders groote ſmert; 

„Ep! wilt doch Godes gaven / gebeupchen tot een luft / 
j » Cot u falighepd en ruſt. 

Deughdts Lof. 

Stem: Engelfche klocke-dans. @f/ Mantel-dans. 

EEE — TEESE — 
1 Edd St ber-cie-ren t Hof / En 
3 daer lieflijck blooſen berkrijgt den lof/ Dan 

SEE Ed 
“72 munten vrolijck upt : 5e deugt / Wat beeugt om: 
nt bleemen/ ee en hrupt: 

— — — 
— thet — / En — haer Enk boed/ En 

‘ pronkt Dat edel bloedt 3’ J gelijk als klare wijn / Dieder 

—— EE — zi — — 

ſperingtt iu t Chꝛiſtalijn/ — gel ick een fi lb’re bloed. 
— — 

2. Haer deftig weſen is lief en waert / 
Oochk zedig en beleeft : 
Gp kond daer lefen haer bzomen act / 
Eu wats’ een pder geeft: 

ig: 



Ydelheydt van des Werreldts woelerye. 167 

Dat loon/ wat kroon / een broome Ziel berkrijgt : 
Die nedzig hoort en zwijgt / 
En nade wolcken fiijgt / 
Moog ín der deugden Cent / 
Daer ſy Lijf en Ziel na went / 
En als ’t dorſtig hert na · hjgt. 

3. Haer ſchoone zeden / Die zijn als ’t goud / 
Dat altijd houd zijn deugt : 
Waer foete vreden Zijn vaſt gebouwt / 
Op bzomigbhepd en beeugt : 
>p fiet het níet/ hoe leelijck of hoe fchaon / 
MWaer fp blijft metter Woon / 
En beepd een Tauwer kroon: 
Dooꝛ het huys en edel beepn / 
Dat dooz eer en deugt ailepn / 
Wacht op een berheben loon. 

4. Al üwe fmetten/ Die toetſt Doch aen 
Deeg fpiegel baoz ’t geficht: 
Want hare wetten zijn alg de Maen / 
Die pder fchencht-het licht : 
Dan haer / voorwaer / komt wijsheyt / lof en cet / 
De douw ban ’s Hemels Meer / 
De zegen ban den Weer / 
Die met den glans en rijckdom Daelt / 
En met fchatten ong beffraelt / 
Pan de Deugden meer en meer. 

Ydelheydt vandes Werreldts woelerye. 

Stem: Suyvere, fchoone, vermakelijcke maegt. 

Wii — 
a Oelende Menſche wat zwerft gp dus om * 
3 Nevelule-ven/ u glans is een. blom / 

JR 4 Dwars 



198 Ydelheyd van des werreldes woelerye, 

sE EEE 
z Divarg dooz het REE en na-te dal van tranen : 
4 Schin is u zijn / alu weten p-Del wanen. 

EE enijk 
s Waerom doch rent dus de menſch / Met beel befigheden? 
6 Enbp — er nopt fijn wenſch / Dan wil of gebeden / 

— — — — — — € — — 
— — Dy — — mn — — —— — 
— — — 

—— — — — I= 
— —⸗ — — 

Och! hoe — / 5 en ! arl ong hennen 
8 {oe wp ſtaen / hoe Wp gaen/ ’t Gs alom te ſterven. 

2. Waer dat maer flechts ons gedachte na haecht / 
Dꝛavben wp heen ober zee ober zanden : 
Duur noch oock zwaert ong begeerlijckhepd ftaecht/ 
Iſſer te haten maer ſchat upt verre Landen, 

Maer alg gp’t met moept berkrijgt / 
Dol gebaer en bzeefcn / 
Daer gu alg een Wert na hijgt / 
Ep wat fal 't Dan weſen? 
Meer als roock / meer alg ſmoock / 
@at gr dogg u ſinnen / 
Dooꝛ de luſt / Dooz — 
Dwaeſſiuigck ſoeckt te minnen. 

3. Ach! ſoo men maer om de deugde bedacht / 
Sdeckende t goed maer tot onderhoud ban ’t ſeven / 
Siet tat onmatighepd/ pzonck en pracht / 

‚ @m fich tot flempen en dempen te begeven. 
Lacs! het goed ig onfe God / 
Daer wp na berlangen / 
Dat op 'tlacf?’ met ons noch fpot / 
Als wy daer aen hangen; 

»… Want het goed / is een bloed / 
» Bluchtig om te keeren : 
„Salig dan, ís de man/ 
Die de maet han leereng 

Der 
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Der Sonnen Heerlijckheydt. 

Stemnæe: 

_LaPicarde. Waer is nu mijn vryheydt? 

O Ntſteeckt / ô Godlijck licht! 
U Fachkel en geficht / 

Die ín ons het leben ſticht; : 
Want u cieraet / ſoo heerlijck ſtaet / 

En u verguld / 
Als een Bzuygom is gehult, 

Gen pder die u fiet / 
Derwondert hr opfchiet/ / 
En roept upt: @ groot gebiet ? 
@at ober al / op berg en Dal 

Sijn fchaonhepd toont / 
En met goud en peerlen kroont. 

Gp Honing ban t geftert / 
&pdoet ons ſtaen ban bert / 
cer verwondert en berwert: 
Wanneer Wp fien / dat boog u blien / 

De miſten damp / 
Die gp fupbert doog u Lamp. 

Als gn kookt dooe wbzand / 
En rijpt geboomten ’t land / 
Dooꝛ den zegen bau u hand: 
@ dan foa ſtaen / bol gelacu / 

De vrucht en't krupt / 
Even alg een ſchoone bzupt. 

Wíe op u groothent acht / 
En op u wond 'ren tracht / 
Staet berbaeft en gantfch bedacht : 
Dan of gu fchijnt/ of * berdwijnt / 

5 



170 Der Sonnen Heerlijckheydt- 
Gp licht het Hond / 

D'Ebont en de morgen · ſtond. 

Gelijck een Keuſe vent / 
@f als een boerman ment / 
Als een pijl of Pogel went / 
Al raſſer ſchiet / gp baozt en giet 
Agoude tooꝛts / 

Altijd loopt gp enn gaet boogts. 

®& Oog ban 's Memels Zael: 
O diamant en pzael : 
Hemels beeugt en faet onthael ! 
Gp ftelt de tijd / met luft en blijt / 

En houd de wacht / 
Doet de Bonde dag en nacht. 

Merckt eens wat grooter Belt / 
„Dit fchepfel heeft geftelt / 
„Cot een roem ban fijn geïwelt : 
„Op dat elch een/ foo groot alg Kleen/ 

„Sou recht berftaen 
„Godes macht en wonder-da'en. 

‚… Want ho al hooger Licht / 
„ Deel klaerder ban geficht / 
» An fijn Zalen heeft gefticht / 
‚ Daer vrouw / noch man, beſchouwen kan / 

„ Gods Maõjeſtent / 
„Die den fijnen ig berend. 

Maeg · 



hs 

_Maegden-Vrevet. 

Stemme: 

Pronckje van de Maegden. 

Peet 
Ayckjen ban de Maegden / Wie F u bereeren? 
2 Die elck een behaegden / Om ulof te meeren: 

EEE 
TDi fal niet begeeren Ce E ingen uwe deugt 

Eee EE 

[ii 

— — — — — — 2 — 

Jee reden / en zeden/ Die geben ons t leben 

— es 

En foete bzeugt, 

2. A fchoon eerbaer wefen / 
bertreft de Rooſen: 
Wijshepd ig te lefen / 
Als u kaecxkens bloofen : 
En u liefljck kooſen / 
Berfriſcht een hoog gemoed / 
U Dagen / behagen / 
Ja't leven / fp geeben / 
Wat liefde voed. 

3. Ufchoonhept beroerde / 
En dee gantfch bezwijken / 
t Hert dat ons berboerde / 
Als ich u quam kijchen : 
Au wil ich niet wijchen / 
Dan uwe deftighepd : 



172 Maegden-vreugt. 
B oogen / bermogen / 
Ce lenden / ons bepden/ 
{u vrolijckhend. 

4. Dꝛolijckheyd fn eeren / 
Mach een Maegt genieten : 
Achterklap te Weeren / 
JRoet haer níet berdzieten : 
Stracks de Nijd fal fchieten / 
@y haer onfchuldig hert / 
Enftichten/ De fchichten/ - 
Dan ’t minnen / alg pinnen / 
Met balfche (mert. 

s. Nüd / foeckt and're Wegen) 
Gp moogt hier níet blijben / 
Sp zijt bier verlegen / 
Want wp u berdzijven : 
Dꝛeugt fal hier beklijben / 
Dooꝛ eerbaerhepd en luft / 
Set bzeeden / bekleeden / 
Met eeren / berheeren 
Dooꝛ deugt en ruſt. 

6. „Wilt doch gaen ter fcholen/ 
ss Voogt De deugde fpzehen / 
» @m dan níet te doolen / 
„Dooꝛ gebennsde treken; 
„Want de deugt fal bzeken / 
„De laſter en De ſchand / 
„‚ Haer kroonen / Die loonen / 
» @oor zegen / verkregen / 
„Dan Godes hand. - 

Aurora — 



Aurora ‚ of Morgen-roodt. 

Stemme: Ilcontento Piacer gioja € dilletto. Balet. a 5, 

@f/ Het Nachtegaelken kleyne, &c. 

V @oz-Danfter ban de Hiepen / 
Wat beengdp ons al beeugt / 

Met u gebloosde root: 
Wanneer gp gaet berpen / 
En fchildert dees geneugt 
oo vbꝛiendlijck ín u ſchoot? 
Wat droebig fcheen en Dood / 
Dat fietmen Weer berrijfen / 
Dooꝛ u bergulde glans 
MWoet pber cen u prijſen / 
En bolgen aen u dans, 

Wat hooꝛtmen lieflijck quelen / 
Dat hoorꝛtmen al Muſijſck / 
En foet getierelier: 
Ep hoogte jeugdig fpeelen / 
En fchat’ren al gelijck 
Met onderling gez wier ! 
Wat ís ’er al getier / 
An Boſſchen en ín Delden? 
Elck Wil den hoogften klanck / 
Een pder foecht te melden 
Sijn Schepper lof en fang. 

Han opt een hert berheugen / 
Booz ’t Muſicael gelupt / 
Dooꝛ fang of fMmaren-fpel ; 
Soo fal dees fang bermeugen / 
HU ziel dooz haer geflupt 
Ce vrijden ban ’t geguel / 
En u geeft fal ſich fnet 
Derheffen na de wolcken / 
Eu fingen feer berhengt / 

Heer: 



\ *8 

174 Geluckige Sotten hebben geen 
Peer! wat doet gu de Volcken F 
Een ober groote deugt. 

De Beeſtjens gaen 'er loeyen/ 
En wauwlen t klaber · groen / 
De Herder fpeelt op 't riet / 
Wie fou fich niet bermoepen / 
Ent hert eens open Doen / 
Uig 't Godes wond ren fiet 2 
Die alles heeft upt niet / 
Cot ’s menfchen luft gègeben: 
Dies danckt God feer verblijd / 
@at hp ons ’t foete leben / 
Schenckt in dees foete tijd, 

EEDEEEE DEEL 25 
EKEEEK ES 205 LE * 

Geluckige Sotten hebben geen Wijf 
heydt van noode. 

Stemme : Eylaes Amour ‚ dc 
— Als volgt: 

— — — ——— ee — 

WEES 
bei ET Der  Sotten — fiet/ Wonder 
3 Wat een grootshept wat gebiet / Dat er 

El EES — — F SEE 

2 is het om te hooren : Er er altijd boog de 
4 Klinckt ín hare ooren : 

SEE 
— Wa haer — flechts begint, 

2. Boer een heeft ſijn Marot / | 
En daer gaet hp mee te pronchen/ / Yder 

e 



*__Wijsheydt vannoode) __î7s 
Bet fpeelt fijn epgen Sot / 

en is ín de Sathepd dzoncken: 
Altijd ſtoft hp ban gewin, 
Altijd gaet’et na fijn fin. 

3. Wier is Dit of Dat te koop / 
Daer zijn ſoo beel dupfent ponden / 
Altijd is hp opter loop / 
Dan heeft hp wat nieuws gebonden / 
Wier een meulen / of wat fraeps / 
„ WBepnig ep’ren/ beel gekraeps. 

4. Altijd heeft hp ’t gauw en dzock / 
Altijd tweet hp beel te feggen ; 
Dan een hoep of befemftoch 
Weet hp wonder upt te leggen : 
t Is ban Hoogheyd water klinckt / 
t Gs ban goud al Water blinckt. 

5. Daolijck ís hp ban gemoed / 
Want hp Wweet'er ban geen fuffen / 
Altijd wind hp geld en goed / 
En bp fit'er níet te duffen; 
Maer is Wacker in de weer / 
Dan bp die of defen Weer. 

6. Dan aut Ber / of ban Loot / 
Maecckt hp geld en filb’re platen : 
Koper word bp hem bergroot / 
t Zijn al ſchjven ban Ducaten: 
Altijd ís bp rijck ban geld / 
Dau ig 't deeg en Die. getelt. 

7. t Is een Wonder díe het hoozt / 
Boe dít bolck fich han bermaken : 
t Bzengt foo beele kluchten boort / 
Dan ban deeg en and're faechen : 
Jaꝰt is beolijck Loozen na / 
* Macht felf in fijn epgen fcha. 

8,00 



176 De Tafel-vriendens 
8. Soo is’t luck Sotten boogt / 

Wat fp doen / fchijnt haer te lucken: 
Haer gemoed alleen be-Oogt 
Woe fp ’t mogen fcheapen/ pluchen / 
Sp zijn nimmermeer begaen 
Woe dat fp daer raecken aen. 

9, Maer dat wijſe biefe bolck 
Sit te pzijcken en te dutten : 
Dꝛoef en Doncker alg een wolck / 
Altijd koockt het beeemde grutten : 
Nimmermeer ig ’t hier te Deeg / 
Altijd is 'et in de Weeg. 

zo. Want de wijshent brengt den menfth / 
Cot beel fchade/ fo2q’ en bzeefen ; 
Waerom ſoumen / na fijn wenſch 
Wijs vooꝛ fot doch willen weſen? 
otten ban een hooge geeft / 
Dindmen in de werreld meeſt. 

De Tafel-vrienden. 

OF 

Príienden-baet ) @ua toe-berlact. 

Om te lefen , of alduste fingen. 

itt a ae — 

1 Sm met et mp 1 uu heel berkeert / Poen ich groepde 
2 Fchben nu te feet berneert / 

zt te 
“fade weelde, Heder mp fijn janfte deelde. 

Peder mp fijn liefde boot / 
Peder toonde 'therte bloot : 

Ick was t al / ick was haer nebe / 
Diemen nimmer ſou begebe. 

Ick 



De'Fafel-vriender. 177 
Ick was haer naeſte beiend 7 
Die het alles had verdient: 

Ick had geld / ja huys en landen / 
Beeften/ bergen /dupnen/ zanden / 

Alles wat een vijcker man / 
…_ Cot fijn wellust hebben kan. 
Gek ontfing hun boven maten / | 
Dꝛolijck wp tet tafel ſaten / 
Daer ong geen geneugt antbzak / 

_ @mteleven met gemach. 
Siet mp nu eens aen ter degen / 
Mae ick fla bier gantſch berlegen / 
iemand kent dien armen kuecht / 
Die beropt is en ſeer ſſecht. 
Waer zijn nu mijn Cafel · bzienden / 
Die mp eertijds trouwlijck dienden / 

Die mp dienden omt genot / 
Dan ons weeld rig oberſchot? 

Waer zijn nu Couſjus en Meben? 
Waer zijn ong Compeers gebleven * 
Wel hoe! deunfen ſyterug / 
Dieeerftwaremaltebhtg 2 

Die mn fteerg omrd'ooren leider / 
En beel bziendlijckhept vertelden: 
Ja die dienden nach daer toe / 5 Hi 
d@n De zoolen unt de fchoe. 1E & 

iet hoe isꝰt geluck ber blagen / } 
Woe heeft my De waenbedzagen: 5 

Die ick meende baſt te ſtaen / 
Zijn mp ſchielijck afgegaen. 

Waer op wil ick mp bertaten? 
pa berouw kan mpatiet baten / 

Ack ben na een-acmer bloet / 
Die om bꝛood en water weoet⸗ 

Sooꝛtijds doe ick koude geben / 
Mocht ick bn mijn Deienden leben 

Doen ick hadde land en ſand/ 
Bood mp peber een * hand; 



178 De Tafel-vrienden. 
Maer uu ’t avontuur verandert / 
Poder een fijn padjen wandert / 

Sien mp wel ter zijdenaen; 
arr haer eogen ban my flaen; 

Du ick in mijn oude dagen 
Dart moet fleenen/ ſuchten / Klagen: 
Qu ick met Den dozren ſtaf 
Dꝛijf de fChacpheng op en af: 

u dit lichaem Wel fou ruſten / 
En genieten foete luften : 

sau ’t in droef hepd afgeflaeft / 
Op een dozre hepde draeft: 

Fu de ingeballen kaken / 
Mel een goede beet fou fmahen : 
Mu de arme oude man / 
Miet heeft waer hp leben kan, 

Ach waer is detijd gebaren ! 
Wad ich ín mijn jonge jaren / 

Pad ick in miju tijd geften / 
Wat in d'ouder koſt gefchien : 

Pad ick oberlept te beuven/ : 
Wat mp namaels koft gebeuren / 

Ick had foo mijn gul gemoed / 
Met mijn fchade niet geboet. | 

K Sie deg werreldg wanckel leven/ 
h Sie dat alg een vat gedzchen / 
K Sie wat eertijds was bemind / 
Bliegt'er heen gelijck de Wind. 

Ach! Waer zijn nu d'oude tijden / 
Daer de bziendfchap koſt berblijden 2 

Daer dD'een bziend in s anders noed/ 
Stelde °t leben ín de dood & 

Ul de bziendfchap is berblogen / 
Vꝛienden bziendfchap ís maer lagen : 

Dꝛienden vriendſchap is als tiet ; 
Speelt'er mee/ maer bzupcht het niet, 

’8 Werrelds hef D° is onbeftandig / 
Sy loont hare minnaers fchandig : 

zienden díe Daer fehenen bzaont/ - 
ijn berblogen alg een dzoom. 

…’k Bi 



Vriendtfchaps Klachte. 179 
5’ Wil booztaen op God betrouwen / 
er rt onbe houten, 

» perlen iaer er 
„En gedencken ín mijn hert : 

* Werreldts Vriendtfchap is maer fchijn, 
» Godt fal al mijn Vriendtſchap zijn. 

Vriendtfchaps Klachte. 

Stemme: 

Laſtig Hymen, alseen Man. &c. 

@f/ Schoonfte Nymphje van het Woudt. 

A Lde be beiendfchaps band 

PDriendfchap dupckt het hooft nu onder : 
p wozd nage et geen | 

daoch bplien / 
Die ons fchijnen alg een wonder. 

2e ir ters pi is gedaelt / 

Dried en en Drindfiep met een ander / 
Dan foo kentmen bziend noch maeg / 

En dees plaeg 
NAockent haet dan bp malkander, 

Je AIB het zerue gaet boog Wind / 

— — zienden en Compeeren; 
ne, 

Ong Eoufijn met fijn —— 

Az | 4 Das 



180 _ Vriendefchaps Klachte” 
4. Daet word dan ten bzoom gemoed; 
Om het goed / 

Maer foo lang bp geven kan /⸗ 
s t een man 

Die daer waerdig is te loben. 

5. Als de tijd van weelde keert / 
Elck berbeert / 

Creckt het hooft van hem ter zijden / 
iemand kent dien armen bloed / 

Die dan wꝛoet / 
En bergaet fchter in fijn lijden. 

6. Eben als ecn Swaluw gaet / 
En berlaet / 

Deſe friſſche Somer-dagen / 
Als fp defe ſoete tijd / N 

Waer verblijd /_ ; 
Olucht fp boog de winter-blagen, - … 

7. Soa ís Loa riennſcheva ber 
Dat ſich Decld / 

Dooꝛ de nebel en de Dampen / 
Dat terftond te rugge Lliët / 

Als het fiet / 
Ongeval of dzoeve rampen. 

8. Hebdy een bertroutude wmiend⸗ J 
„Die u diens / 

„Houd hem als het goud in waerden; 
„Want een braam in-bozftig heet / 

„Selden wert / 
ss Tiecht gebonden op der aerden: 

8488 TOGREEESS 25 
TEEGEE EEn ene 

‘Tegens 



Tegens de onnute Deur-brengers. 
Stemme : 

De May die onsde groente geeft. Of/ Het vinnig ftralen 
vande Son. @f/ Hansjen {neet het Koren was lang. 

GEER EEE — — — —— — — 

Hn die in alle welluſt leẽft En zwemter tat de 

Eik 
— 

oo·ren / Dieutot t flermnp en Demp begeeft / Wit 

KK AD hoo--- cen. 

Gp teert en lapt dooz uwe Keel 
Wat ſuurlijck is ge wonnen / 
U Daderserf, u Dzienden Deel / 
Soo npver om geronnen. 

Gy denckt niet dat de Winter naecht / 
Daer alles fal gebzeken / 
En dat u goedjetepude raeckt — 
En haeſt ſal zijn berſtreken. 

Alg eenmael’t kansjen ig gekeert / 
Daer fladp dan te fuffen : 
De Ham is op / en’tgoed berteert / 
Gaet dan na uwe kuiffen. 

In kuffen beldp goth geen hans / 
# geldje 18 berblagen : 
Men bzept boog u geen vonde Dang, 
Dus vinòp u bedzogen. 

Leert / leert doch ban de Mierkeus leert / 
Het ſparen en het winnen: 

Q3 | De 



«82. Op-merckinge vander Mierkens, &c. 
De fpaerfaembepd maeckt u ge-eert / 
En baud u bp de finnen. 

De Bierkens / ín de Somer-tíjd/ 
Dergaren t Somer-koren; 
Op datſe ín De bozft berblijd / 
Een bzolijck Beuntje hooren. 

Sp garen boog de koude bozft / 
— droef hepd en benouwen / 
Dat fp boog honger en boog dozft / 
Haer leben onderhouwen. 

„ Wie dan fijn jonge Jeugt berflijt/ 
„En geen vermaen wil achten / 
» Gie word fijn gaet en eere quijt / 
»» Dergeefg zijn dan de Klachten, 

Op-merckinge van der Mierkens 
Naerftigheydt. 

Stemmie : La Picarde. 

wi EEE
 —— — — 

Je kan te recht beſpieme Gods Wond 'ren 

en — — — — ee 

en gebien / Die wp ſteets booz oogen fien en / Dat 

— — Stet 
fn een Mier / foa klep-nen dier Soo hoog verſta

nd / 

—— — — — —— — — — — — — — — — — — — — — — —— — 

EE — mn — 
— — — — — — — — 

— — — — —— — DEE — — — 

Is — en kee 



pe, Op-merckinge van der Mierkens, &c. 183 
2. Gpburgers hebt een beeld / 

Waer ín uieben fpeelt / 
Daer in d'eendzacht kinders teelt / 
Waer bzeed’ ent ruſt / en po’re luft / 

Schuplt in ’t gemoed / 
Befig boog 't gemeente goed. 

3. Deeendzacht bind haer baft : 
Waer d'een op D'ander paft / 
Daer is D'arbept dan geen laft : 
UI wat fp doen / ſy bperig fpoen / 

Met blijt en luft ; 
Doch gematigt met de ruft. 

4. Elck een is gauw en frifch / 
Elck ſorgt boog fijnen diſch / 
Daer geen traeg gediert in is: 
Jet moept' en zweet / een pder cet ; 

En kloeck ter jacht / 
Haelt een pder fijne bracht. 

5. Baer ig geen fucht of haet 
Na pracht of hooge ftaet ; 
Maer elch houd de middel maet: 
Een peder Draeft / een peder flaeft / 

En hoopt en gaert / 
Wat des Somers word geſpaert. 

6. Op dat des Winters kou / 
Haer niet benouwen ſou / 
Sloven fp door miſt en dou; 
Op dat haer ſtaet / upt vzees boog ſchaed 

Dol vooꝛraed zy / 
En ban hange tijden vry. 

7 » Op lupaertg leert en mercht / 
» Woe ’t befich dierken werckt / 
» En boog d'armoe ſich verftercht : 
En gp berdoet / u geit en goed / „engp / ek 3 „Dug 



184 Tegens de Woekenaers. — 
„Dus buplen tracg / 

„Bus is d'armoe u een plaeg / 

3. „Teert ín de foete Went / 
» Ce fozgen boog het ent / 
„Eer de tijd haer rugge went : 

Maer fchand’ en fcha / 
„En het Gaſthups bolgt hem ua. 

Tegensde W oeckenaers. 

Stemme : 

Gramey. Of/ Daer quam een Reyſer, &c. 

ade: te 
ease — / Al palin 

— — — — men — — — 
— — — — — EE tt — — * en En, 
— — — sten — — — — — 
— r — — ne En if nme — 

— — — — — — — — — — et —— ed 

treuren/ — des menſchen — ——— Wiens 

eet 
der te⸗ le ſimen / Saer — en Winnen / Betoog: 

ESSE ——— — 
Tver zy enn berwert. 

Al watſe maer fchzapen / ja grijpen en grapen / 
Al is het oock recht of krom / 
Sy weren ’t te fchepden/ Ce fchiften/ te — / . 
Want gierfghend maeckt haer dom, 

Sy paffen op reden / Op fuchten / gebeden, 
aut te runm is haer gemoed /⸗ 



‘Tegensde Twiſt. i8s 
Eu hebben met armen / Gena noch ontfarmen? 
Mits uptfuppen haer ’er bloed. 

Zijn Cegels die kleven / En trecken hetleben 
Apt de ziel en upt de kiſt: 
Gereed om te killen / Ce firoopen en billen / 
Dooꝛ bedzog en balfche lift, 

Dit sijn dan de wolben / De ſchrick lijcke golben / 
Die vreemt ban alle gena / 
De armen vertreden / Apt ſchijn ban de reden) 
Cot haer felfg verderf en ſcha 

» Debt altijd medoogen / Detrane der oogen / 
„Des Armen / bezwaren ’t leet : 
» U Peerlen die fchijnen/ u Boud en Kobijnen / 
„Doun cierfels van bloed en zweet, 

» Gp weet dat Gods tooren/ omt dzepgen te boren / 
» Cn eer hp de firaf laet fien : 
„Dus wilt doch met eeren / A handeling leeren / 
„En de ſnoode woecker blien. 

— 

Tegens de Twiſt. 

Stem: Phillis quam Philander tegen, &c. 

Of / Rofemond die lag gedoken. 

A Ltijd hooztmen ban krakeelen / 
Altijd woeter twift gezaept / 

Cuffchen Dzienden en gefpeelen / 
Wodꝛd de naet te haeſt genaept : 
Dꝛiendſchap leeft'er maer in fchijn / 
Cwiſt die wild'er onder zijn, 

Cwiſt fiuppt ín de binne-kamer / 
Cnop't liebe Pꝛienden bedd: 

A5 C wift 



36 Tegensde T wift. 
Twiſt berbzeecht haer met haer hamer. 
Al wat fich daer tegen fet; 9 — 
Doch aen een oprecht gemoed / 
Sp bergeeffche moepte Doet. CON 

Wie haer loop te laet wil fEupten / 
@! het balt foo zwaer om doen: 
Sluptfe doch in tijds daer bupten / 
Eer fp’t onkrupt foecht te boen 
Alſſe eenmael is geplant / 
Dan foa wilſe niet han kant. 

Jeno plag de gal te werpen / 
Altijd achter om t autaer ; 
@m dat fp elcks in fou fcherpen / 
Pat de Cwiſt ig bal gebaer: 
Want de Cwiſt in Kerck of BuPs) 
tgeen Wel en laftig krups. 

Als De gal krielt doop He leder / 
Pan ontfteechtfe ’t eelfte bloed : 
% Lijf is kranck / en gantfch t'onbzeden / 

_ WIS dees ramp te dapper Wzoet : 
Dan moet werp / en koele dranck / 
Fedden ’£ lijf/ boog d'ondergang. 

Taes! nu werpt men folpher-kolen / 
Craen en @ip in den brand : 
Wat eerft fmeulde / alg vberholen / 
Blaeckt nu ober ’t gantfche Land: 
Ach! Dat elck nu water goot / 
Cwiſt die bleef ’er haeftig dood. 

Maer nu gaet haer twiſt verkleden / 
Om dat elck gelooven ſou / 
Dat haer doen beſtont in reden: 
Maer deeg ſnoo deur-trocken brou / 
chijnt foo heylig en deboot; 
Doch haer blepen is de dood, ach: 

Ach! 



Lofover de weldaden Godts. 
Acht mocht eenmael weder-heeren / 

Erouw en Miefd' / ‘teelfte zact / 
Dan foo foumen pder ceren 
Na fijn waerde ampt en ſtaet / 
Dan fou Eroutw' en Tiefd in't Tand / 
Blincken alg cen Biamant. 

Lof over de weldaden Godts. 

Stemme: 
O ! Kars-nacht fchoonder als de dagen. 

A T had ick hondert dunſent tongen / 
> Bie altijd ’g Hemels Hoffang ſongen / 

En roemden Godes goedighepd / 
Lech fou mp kracht en frof ontbzeecken ; 
Pant wie kan Godes Kof upt-fpzeechen/ 
En 't wonder fijnder mogenthepd 

Wie fal met flerffelijcke oogen / 
Gods Majeſteyt befchoutwen mogen; 
Pp iseen Geeft díe ’t al verlicht / 
Die onfe dupftere berftanden / 
Boet ín fijn ſiefde bperig branden / 
Wp ig de Sonw’ ban ong geficht. 

Wp heeft de menſchen en de werreld / 
Met heerlijchbepd en glantg geperreld / 
En doog fijn hand en woord gemaecht : 
Wet belt gezwangert met haer zaden / 
Dat met haer bzuchten ſtaet geladen / 
Wie ig het Die fijn wercken laecht ? 

Dit wonder frelt hy boor deu menfche / 
Op dat hp hier met luft / na wenfche / 
Uptbzepden fou fijndof en eer ; | 
Want hr is t beeid / na fijnen beelde / 
Om ſteets te loen fijven Geer. 

187 

Sod 



1958 Lof over de weldaden Godts. 
God heeft De werreld niet ban noden / 

Maer heeft Den menſch / na fijn geboden / / 
Selijck een Dorft / Daer in geftelt // 
Wien ’t af fou onderdanig weſen / it 
Waer vooꝛ oock al ’t gediert fou bzeefen / / 
En houden ’t onder ſiju gewelt. ad 

Die“t land den wasdom heeft gegeben / 
Cot onderhoud ban °s menfchen leven ; 
Ja wat in zee cut aerdrick zwiert / 
Schiep hp tat nut en beeugd? der menfchen/ 
Wat zoumen grooter zegen wenſchen? 
Die hp noch met beel gaven ciert. 

Want alg de menſch Gods beeld berlooren / 
Sich door de luſten let behooren / 
En was ban Godes hepl ontbloot / 
Beloof d' hp ons fijn Soon te ſenden / 
Die ons berlofte ban D'ellenden / 
Pan Pelle/Pupbel, Sond' en Poot. 

Sal uu de menfch ondanchbaer blpben / 
En God níet alle lof toeſchrijven / 
Met lijf / ef ziel, en alle kracht? 
fa bp fat met gemoed en ſinnen / 
Dien grooten Gad aendachtig minnen / 
Die’t boeg ons heeft te weeg gebzacht, 

Looft Beem'len/ Zee / en Herd’ / Gods wonder / 
Gp Eng'len/ doch ap Menſch befonder : 
Mijn ziele looft en fimgt fijn eer : 
Hooft alle Bleefch fijn Zaemendaden/ - 
Die dit boer u ſchenckt upt genaden. 
Rijn ziele looft Dien grooten Heer. 

4 

De Mufijck-nooten, foeckt in Ur An ra of Hemel-fangh ’ 
in Jobs volftandigheyd. 

Wat heeft een vroome ziel telyden? 

Kracht 



— FP * J je. d 189 

Kracht der Redelijcke Welfpre 
kentheydt. 

Stemme: Blijdefchap vanmy vliedt, dee, 

Of / Sooder yemandtvraegt, &c. 

ant op defe nieuw’ geftelde Voys. 

— 
— —— 

1 AIcca op 3 De tijd / Die Wop nu EEL — í 
6 Daer im op berhart afgedwaelt van reden / Leven 

SESSIE EE 
z haeten nijd, na de kroone ſtreben: Ach Wel ſnode 
7 mn · de ſmerte ban de bitter-heben: Dat gpu Bee 

tet 
3 menfch/die daer hebt u — — ge kond ín zeden 3iju/ 
8 geeft/ en foo twiftig leeft /- In een poel ban droeve pijn. 

E —— — EE Es 
* Wilt u leben ſparen / Want fnel gaen u RD 

9 Wilt u doch bedaren / Taet de twiften baren /- 

te gtr 
5 Snelder als men ’ kan befpien, 
io En wilt na de re - den fien. 

2, Orpheusmet fijn Tier / en fijn lieflijch ſpelen / 
Met fijn tierelier en fijn bziendlijck quelen / 
Met fiju foet gelupt/ en fijn helte ſnaren / 

Met fijn ſchoon geflupt / Koft in haeft bergavert / * 



3 

190 Kracht der redelijcke Welfprekentheye: 
Al het dogre hout / ban het woeſte Wout / 

If de ſtroomen in de zee ; syrie 
Al het blug gediert / Dat'er raeſt en zwiert / 

Ul het ongetemde bee / | 
Self de harde fieenen / guamen fich bereenen/ 
@m te lupft’ren na den fang : | 
Ader ig berfcheenen / en Daer ig berdweenen 

Dolheyt /. weeedhept / dooz’tgehlang. 

3. ®ooz't geklang deg deugts / doop De foete tongen / 
Komt de blijde bzeugt / in het hert gefpzongen : 
Met een fachte band / lepdfe de gemoeden / / 
Poe’ oock in den bzand / en De Dolhept woeden : 
Al het heete bier/ al het wilt getier / 

Woꝛd gebluſcht en heel verſacht / 
Ja de Leeuw en Gier / met haer dol gezwier / 
Dooꝛ De reden Wozd berkracht. 

Uch! dat onfe ooren / naerftig wilden hooren / 
Maer dees Goddelijcke deugt / 

Dan fou haeft berfmoren/bitfe Nijd en Tooren) 
Dan fou bloepen ’s Hemels bzeugt. 

4. „ Goddelijcke glants/ daelt ín onfe daken / 
„Dat wp mogen gantfeh / ons ín u bermaken : 

» Stoet dan ín ons hert / u bergoode firalen / 
> @at wp faode fmert/ unt ong boefem halen ; 
„Dat wp mogen ſtaen / Blincken als de Maen / 
Met een feer Doozluchtig Kleet / 

Dat wp d'oogen flaen / en foo bzolijck gaen / 
„En beklagen onfe leet : 

„Dat wp mogen leeren / uwe Godhent eeren / 
„ En ong bupgen ín ’t gemoed : 

„@p dat wp bermeeren / door De gunft des Weeren / 
Awen lof / door ware hoet. 

Van 



Van de broofe Schoonheyt der Jeught. 

PSamen-fpzacch. 

Btemme: Nerza fchoonfte vanu Geburen. @f/ De 
Tien Geboden, Heftop uhert. @f/ Ick arme 

Schaepken aen der Heyden. 

AP EER 6 | 

OEE 
Bloemkens dat met luft ontloken / Soa bziendlijk in 

EEE 
ons oogen blooſt: Pat ín de Zoobers lendt ge: 

doken / En is deg Ig-beng ruſt en trooſt. 

2. Mocht ick eeng’t ſoete Spzuptje pluchen / 
En dat genieten voor mijn loon: 
Ick fou het aen mijn boorhooft dzucken / 
Dooꝛ eene Bepferkjche Rroon / 

CLARA. 

3. Ghn wilt mp door u pzaetjens quellen / 
En pꝛijſen mijne ſchoonhend mee: 
Eplaes! De wind haeſt neer kau bellen / 
Mat boozmaels bloepde in de bzee. | 

4 Gelijck een Bloemken/ is ons leben/ 
Dat wel / ong jeugdig oog ber fraept; 
Saer ’t wozd 'er haeft als ſtof verdzeven / 
Wie ig 'er dan foo mee gepaept 3 eg 



19a Vande broofe Schoonheyt der Jeugt. 

BRE.T. RK US -r 

5. Ick Weet mijn liebe Purper roosje / 
Sat wp maer zijn alg ffofenkaf: 
Dat onſe ſchoonhend is een blaosje / 
Die ſchielijck wãſt / en Weer neemt af. 

6. Soo is nochtans u deftig weſen / 
Dooꝛ uwe ſchoonheyd mp een luft / 
Waer dooꝛ ich leef ín hoop en bzeefen / / 
Permits ge vooft miju feete ruſt. 

CLAR A. 
7. Laet u geen fehijn of waen bedriegen / kJ 

Siet niet op glantzof pd'le pracht; 
Want alg de fchijn daer heen gact bliegen / 
Dan wordn Lan elek een belacht. 

8. Siet dari op deugt/ die ſteets moet dupran/ 
„Slet dan op eer Dre niet bergaet; 

_ Bant fchoonhept doet te dickwils ttupren / 
Dus u befint eer ’t is te lact. 

PETRUS. 
9. De ſchoonhept / deugt / alg gulde lichten / 

Sijn ſtralen ban d'eerwaerde jeugt / 
Sijn boepen / díe door foete plichten 
Ous boeren ín bolmaechte bzeugt, 

CEAR A. 
ro, Brengt dieder moet bolmaechtlijck woonen / 

Daelt in geen meufch of menfchen fin / | 
Met bꝛeugt en deugt fal Bad onskroonen: 
t Is hier een onbolmaechte min, 

— —— 

Scheyd- 



& _Scheyd-Liedt. 

sne Rubinette 

eeen 
i it Eet wilt au — Want het moet gee 

Wi Laet elck fijn Kief Ken lepden / Want de bzeugdt Die 

lande — ——— —⸗ — — 

En IE EE sE — — — 
z ſchenden zijn: Daer is ter werreld niet / dat 
4 ig maer fchijn : 

EEE 
en nr — 

akijd ín een ſtaet Lan houden eenen gang /en felf de maet. 

2. De tijd heeft hare tijden / 
Ende Dag heeft oock fijn nacht: 
Muis’ tyd ban berblijden / 
Dan foo ís ’t ban rouw!’ en klacht, 

Al ſchijnt de ſonne ſchoon / en fchencht een bzolijch licht / 
Stracks fp berdwijnt met een droef geficht. 

3. Boe ſchoon en rijck gebooren/ 
Pae briend'lijck en hae waerdt / 
Hoe lieflijck upt · verkooren / 
Hoe fter / of hoe trots ban aerdt / 

Hoe — of hoe bupl/ hoe ſchrickelijck 5 hoe wzeed/ 
Och! het ſchepden ftaet altijd gereed. 

4. Eertwijl wy bzolijck fingen / 
Btrachs foo ftaet’er ſchepden by / 
Cerwijl wp hip'len/ fpzingen/ 
DSoegt et fich aen onfe zp : 

a in de grootſte bzeugt / foo ig ’t ong aldernaeft / 
Diet minſt op acht / Die heeftet alderquaetſt. 

5. Geen Prꝛincen / Doꝛſten / Gzaben / 
Boch het Kad ontfag / — 

@ __ dach 



204 Tegens't verlies der Goederen: 
Mach weer te rugge dzaben; 
Want daer baet noch rouw / noch klag: 

De tijd fact nimmer ſtil / maer treckt ong eer Wyt gaen / 
Ya fp gaet boozt / als top noch ſtille ſtaen. 

6, Maetonsop’t fchepden mercken / 
Dat wy matig zijn in beeugt / 
En dat ons doen en wercken / 
Stien alleen op eer en deugt : 

Op dat anneer de tijd en ’t fchepden komt ter hand / 
WWWy bzolzck gaen ban bier ni na ’t Daderland. 

‘Tegens’t verlies der Goederen. 

Stemme; Courante la Bergere. 

pelt rr 
Hillisu rou oord D befgeutt / — dat alles 

EEN 
iet —— —— — —— 

heeft fijn beurt; SE de werreldſche dingen / worden 

ordt — En —— 

alte veelbetreutt. — 

2. K Sie gy om u Schaepkens ſucht / 
Die nu verſtropyt zjn op ter blucht / 
— u ſinnen te bzeden / drzoef hepd is een quaet gerucht 

t Dee dat u ig afgegaen / 
afebien dat Die ín klaver blaen / 
Gn goe Wwepde grafen / daerom laet De dzoef heyd ſtaen. 

4. Uwe Oom was wijs en bzoed / 
Die achte al Des Werrelds goed / 
* bet ebben en bloeden/ Dies had heen ſtil gemoed, 

t Goed dat dug ong hert ontfrelt / 
Dai heeft ons dan m haer gewelt: 
En de beaefſte berftanden / wozden daer doorz nercchen 

6. Bzuyckt 



Er La J 

Verleydende Minne: 195 
6. Bꝛrunckt bet goed en wat'er leeft; j 

Maer dater t herte niet aen kleeft ; 
Want de cufte gaet flippen / eu de Werreld u begeeft. 

7. *t Hert dat ſich geduldig toont / 
Dat woꝛt met ruſt en bzeugt geloont / 
En de vrome gemoeden / Wozden ban de deugt bekroont, 

8. Scha ban eer gaet bobben ’t goud; 
VDerlies ban deugt beel Dzoef heyd bzoutwt ; 
Maer in werveldfche goeden / vaed ich Dat gp mate — 

4 

Verleydende Minne. 

Stemme : Komt Venus uyt u hooge Troon, &c. 

vn nn — —— — — — — — 

CIRCE doot uEoober- dranck / Maeckt 

en EE — — = Et — 

gp ons beep, en Een mranch / ör hebt c ons 5 Geel bez 

2 mp —— — —— —— — — — —— — en — — —— 
e= __ — ⸗ — — — — — — — — — — — —— — 

7—— — — — — — — — — ⸗ —— ⸗ — — — — —— —— — — — 

— —ñ — — — —— — — — — — — — — — — — — 

nn en en — — — — — 

— ente 22 — / — hebt 

er — — — — — — — — raar — 

er ———— — — — — — — 

em — — — TE en — — — 

— — — — — — — — — 

— — — — 

— 3 Dien: — — 

Uly {fes fag u looſe baen / 
Dies greep hp ’t keupdje Moly aen / 
En fag fijn bolck herſchapen / daor cen Woeft geſpuns/ 
Toopen ban d'een na d'ander kluys. 

A ſoete ſtem en boben-fang / 
Bekoozt de menfchen al te lang / 

O 3 Dies 



196 Verleydende Minné 
Dies wordmentog ban ſinnen / en geheel verdooft) 
Zijnde ban verftand en bzepu berooft. 

Fn Wolben/ Beyz / en wzeede Teeuw 
Begoochelt / maecht den menfth gefchzeeuw / 
En’tmoefig Swijn lept wroeten / in Dien buplen ſtanck / 
Wentelende in u Coober-dzanch. 

Als ſteenen zijnfe traeg herſchept / 
Daer niemand eenen bim ban rept / 
Als Dogels oock met wiecken / en gezwind ter blucht / 
Sbwevende dwars door derupmelucht. 

„NAdreanck / ó balfche ming beftier ! 
„Die maeckt den menfch foo ſnoode dier / 
„Soo dat hp bupten reden / en geheel ontfint / 
» Cupmelt en ig in u lief de blint. 

„Het fchijnt ín ’t eerft Wel foete Wijn 
„Met Honing / doch het loos fenijn / 
„Ent boos bergif van Dlangen / Daer mee p hekont / 
„ͥSchuplt'er / wie dat haer gefangen hoort. 

„Geluckig wie fijn ooren flupt / 
» En fchuutwt der Circen balfch gefupt / 
» En boegt fich na de reden / grypende wijshend au / 
» Gees blijf: een bzacfen berftandig man, 



oi De Jacht Adonis. 

t Gefelfhap der wreede moetmen fchouiven. 

Op de rechté Voyfe. 

Galathe du monde. Of, Le Curé du Mole. 

Ofte op defe nieuw” geftelde Voys. 

verte EEEN — 
1 E-nus mind' A-do-nis, Die beluft tot ja 
3 Die om dat Ip fchoon is, UBierd’ gelept Veel la⸗ 

SES SES 
2 gen/ Die met winden en fijn Spriet / Ziep ùooz't 
4 + gen: 

ESE — idd 
— en * * gai Booz het Boͤſch en door ve 

DE We — — 

BEEN LE IM län a HT ie it Ii oM hi ee IR 41 
> LL 

an 
HI EEN | 

— Da * —— van ì beeft gefpiet, PRS 

2. Venus bad met klagen / 
Dat hp ſich fou hoeden / 
Eu fiechts (Pinnen jagen / 
Om t'ontgaen het woeden 
Dan cen Leeuwe / Bep: of Swijn/ 
Dat fijn jacht mocht feecher ziju ; 
Baer dooz hoogmoed on-erbaren 
Bracht hu fich in Droebe pijn. 

3. Mars was gantfch ontſteken / 
Brandende ban finue / 
@m Brouw Venus trchen / 
En haer warſſe minne / 
Die Adonis had befint / 
Dies hu't domme Harders kind / 

© 3: Send 



Verwonderinge der wercken Godts; 
Send om ’t wild gediert te jagen / — JJ 
Maer het Swijn beeft hem verſlind. 

4. O gp blind’ Adonis, 
Aulegdp verſlagen / 
Daer 't u doch verboon ís / 
% Wꝛeede Wild te jagen : 
Och hier lend Adonis dood ! 
Och hp lepd ín Venus fchoot ! 
Heel bebloed en bleeck beſtorben / 
Ach! Adonistepd hier dood ! 

„ Jangmans wilt hier leeren / 
„Goeden raed te bolgen / 
„&nu fteets af-Keeren / 
„ Dan Die ziju berbolgen : 
t Quaet gefelfchap dient gehaet / 
„Dolgt altijd der wijfen raed; 
„Want de onbedzebe domhend _ « 
„ Woet beklaegt als ’ is te laet. 

De Dageracdt. 

Tot verwonderinge van de 
wercken God:s. 

Stem; Onder een linde groene. 

I Ck fie den dageraed / 
Opſtijgen uptter Zee / 

Met een voofe-krans geciert / 
Dies het Tieuwerck tierellert / 
En quinckeleert in bzee / 
Ick fie den Iozgen-ftond / 
Soo briendelijck en fcljoon / 
Die met honing in den mond / 

Pus 



Ad 

rr Verwonderinge der wercken Godtt. 199 
Ons den koelen douwe jond / 
En lieflijck ſtelt ten toon. 
Deiendelijche dageraet / 
Wert en Ziel ong open gaet / 
200 rag ’t gulde heoft / 
t Bzoef geficht verdooft / 
t Aerdrijck open Doet / 
Creckend' ons gemoed / en 
In een beel hooger ffaet. 

z. Dat liebe Waentje kraelt / 
En weekt den tragen menſch! 
Die noch den Diepen flaep / 
Dol gegeentw en bol gegaen / 
Tent roncken ua fijn wenſch. 
Kraelt foete Beesje kraelt / 
En boodſchapt ons den / 
Die haer gulde bloemen ſtropt / 

En de ſchaduw aerdig plopt / 
Met bziendelijche lag. 
Wieffelijche diertjens ſpringt / 
En des Hemels lof fang fingt / 
Met u helle heel / 
Aret u foet gegucel / 
Weckend’ ons tot luſt/ 
Die niet Wozt gebluft / 
JW aer Die in ’t heet ons blinckt. 

3. Nupſſchende Beechje daelt / 
u fpzepeu fiib're ſtroom / 
Daer de tacxkens met haer bucht / 
Jancken na de Blijde lucht / 
Gezwangert aen den boom. 
Ep fiet hoe ’t Koetje graeft / 
En wautwelt in de wen / 
Dus gp foete dierkens aeft/ 
En weeft Mamphjens niet verbaeſt / 
In defe boomen rp. 
© gu blonde Titan rijft ! | 

O4 | En 



200 Tranen over de Doodt van den jongen 

En dees fchilderpe prijft / 
En het ſchoone werck / 
s Pemelg aerdfche Kerck / 
Waer een heplig Man / 
*t Lof vertellen kan / 
@at hp met handen wijft. 

— 

TRANEN 

Over de doodt wan den jongen Prince Fredrick, 

Vv AN 

B OQ HE NMakiNs 

In’ Y verdronchen in Januario 1629. 

Stem: Blijdtíchap van my vliet, &c- 

K Oninchlijcke roem / ach ! moft gp hier ſneben: 
Peincelijcke bloem ! ín u jonge leben? 

Ach! dat ude dood / met fijn felle tanden / 
In dees bitt're nood / maft foo hart aenranden / 
Ach! Watdzoeberlot/ fend de goede Bod / 

In een hoog-gebooren Voꝛſt: 
Ach! wat banger wee / Wecht de Dolle Zee / 

In een Koninglicke bozft : 
Die na foo beel rampen / noch heeft moeten Kampen / 

Alg de ſtorm hem ober-brel, 
Ach! bedzoef de tranen / K wil den weg nu banen / 

Dat ick boor mijn Dader kniel. 

2. @gpgrooten Heer! Wie fal hier niet mercken / 
Dat wp leggen neer / boog u Wonder-werchen : 
Dat wp zijn alg ſtof / Hoor de wind gedzeben / 
& neen pdellof/ datter fchijnt berheven : * | 



Prince van Bohemen. 201 
Al de hoogeftaet/ albe toeverlaet / 

Al de grootshepd ban den Menſch / 
Alde baſte hoop / ban des Wwerrelds loop / 

Ut berlangen ban den wenſch / 
Gs alg een roock berdweenen / en mijn glants met eeven / 

Dau haer lupfter is verdooft : 
Upt mijn grooten Aijcken / heb ick moeten wijcken / 

En de Broone ban mijn hooft. 

3. Haes! ich fag met finert/ mijnen Fredrick karmen / 
Als mijn edel hert / bogft van groot ontfarmen / 
Als ich hem fag ſtaen / met de Dood te firijden / 
Poe was ick belaen / ín fijn bitter lijden ! 
O mijn waerde Soon! gp ontfangt de kroon / 

Dan cen onberganchlijck Fijck / 
Daer gp bep ban ſorg / vepft naer ’S Hemels bozg / 

Hpt dees bupie aerdíche flijch. 
Ach herts-hebe Dader! ach riep hp! komt nader ! 

Eer de dood mp oberraft : 
Och wat harde bloeden ! Dzuchten ons gemocden / 

Daer mee ſtierf hp aen den maft. 

4. Dus / ögroote God/ neem ich aen ’t kaftijden / 
t Opgelepdelot/ dzaeg ick met berblijden : 
Maeen bitter roet / komt weer foet bermaken / 
Dies mijn trouw gemoed / op u hulp fal waken. 
Gp beſoeckt u kind’, dat gp meeft bemind / 

En u roed’ ís hem gefont. 
Die nu lepd berneert ; gp in haeft bereert / 

En berhoogt hem upt den grond. 
Heert mp Weer gewennen / mijne zwackheyt kennen / 

Bat ick op u gunfte fie ; 
Op dat ich mach fingen / Heer! ín alle dingen / 

Uwen Hepł'gen will’ gefchie. 

SEOEEEREESEEELEE LLEIIE) ve PC EE CEI ERN RA 
—— —— —— — — * 
—— ———— 
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Klaeglijcke —— van VEL fubeth , 
Koninginne van Bohemen , aen hare kinderen, 

over den dood van haren Man 

FREDERICUS: 

Stemme: Blijdtfchap van my vliet. 

K Oninglijck geflacht ! hoogt u moeders reden / 
En haud fu t gedacht / haer bermaen en beden ; 

Ghp fiet hoe mp God / na foo veel bedroeben / 
Act een bitter lot / komt Wederom bepzoeben ; 
Och mijn liebe Pau: Daer ick fchepde ban / 

B Geer-Dader is geruft ; 
Die tot uwer hepl / gaf fijn leben Lept / 

Ach fijn tamp is unt· gebluſt! 
recht aen droeve kleeren/ en wilt ſterben leeren / 

Want hp is u baez gegaen : 
Ach! wat is ons leben / dat ong gaet begeven / 

Uch! het ís foo haeft gedaen. 

2. kh Sie dat ghy baft weent; en bee finelt in tranen / 
Denckt hoe dat fis fleent / Die u gaet bermanen : 
U geficht fact bang / en't heet ís bol fuchten / 
Denckt hoe dat fp kranck is vol hoop en duchten. 
Paer glas loopt ten end / Dies zp tot u Wend 

Al haer ſorgen en geween. 
hr zit song en ſterck / K bib u heb gemerck / 

Op haer fmeecken en gebeen : 
Die n gaet opwecken / en nu moet berftrechen/ 

Genen Dader en cen Weer, 
Vet op’s Daders wooeden / Die cen pder hoorden / 

Want hp fpzeecht u nu niet meer. 

3, * Ach trech na mijn Tand / en mijng Daders erben 
Daer is Godes haud / en daer kan ick ſterben: | 
Is t dan s Weeren Wil / Dat ich kom te ſneven / | 
R Bidu / houd u ſtil / in een bzeemdfacm leben. 
Ick / ſeyd hy / vertreck / en houd dit gefpzech / 

gn u ziele vaſt gegrüft. 
* Affcheyts woorden des Konings van Bohemen aen fijne Kinderen. 

Zijt 



AMliaeglijcke aenfpraeck van Elifabeth, êc. 20 

Zijtuws Moeders jut / als fp weent on dut / 
Die dan in de rouwe blijft / 

der fal vernoegen / hoe t oock God fal voegen / 
Enin’tfijnezijntebzeen: 

En’tontfag uws moeders / wil ick dat go broeders / 
ult bereeren in 't gemeen. 

4. Dit ig mijn begeer / O mijn liebe Kinders! 
Die gptotuleer/ en tot weynig binders ! 
Sult van mp berftaen / en in t herte Dzuchen : 
Dat gn meugt berfmaen / alle ongelucken ; 
Op dat al u luft ffaet in beed’ en ruſt / 
In de Godg-bencht en m deugt / 

Want des Weeren hand / zegent bolck en Tand / 
En berbult het in de veegt : 

Als men Godes wetten / gaet voor oogen fetten / 
O Dau bloept fet als cen Hof: 

O mijn Koninginne; nimmer fierf van minne / 
Nu vaert wel / ick fchepder of. 

5. Och hoe feer bedeeft / en hoe gantfch berflagen / 
Pag mijn deoeve geeft / bol benauwde klagen : 
Moer wenſcht geluck / pder wenfcht den zegen / 
Taes! Wp hebben dzuck / boog ong wenſch verkeegen / 
Gzoot was onfe hoop / Die nu opter loop / 

Ons nu alle hoop ontleent. 
Dus ô foet geflacht! houd doch in ’t gedacht / 

Geen foo trouwlijch is gemeent, 
U Yoeer Daders zeden / en fijn wijfe reden / 

Ul fijn beorgang en bermaen : 
Tupſtert nau moeder / Die nu alg behoeder / 

Okzijpt nu alle fozgeu acu. 

6. * Mijn Beer Daders loos felt u fleetg booz oogen / 
Die was eene Roos, om elek te betoogen / 
Dat geen Konincks ftaet / kan den doot ontblieden / 
En datelck heeft maet / in fijn hoog gebieden. 
Diet de ſchoone Roos, fiet haer foet gebioos / 

iet haer moggen af-geplucht: 
Al haer berw'engeur/ is rouw en getreur / 

UIP is ban haer fieel gerucht. 
® Des Konings van groot Britannien devijs ofloofe, is een Roofe. 

Op 



204 Herders-Liedt. 
@p dat elck ſou leeren / datgeen groote Heeren / 

Houden een gelijcke ſtand; 
Maer dat elck moet ſcheyden / en hem ſoo berenden / 

Na het Hemels Daderland. 

Herders-Liedt. 

Van jacob en Rachel. 

Stem: Coridon ontſteken. Of/ Aertjen die is aerdig, 

Ofte op defe nieuw’ geftelde Voys. 

WEES EEE 
Aer iS trouwer minne? Waer is — 

— ene — * — —— 

— — — EEE vie 1d 

Deet Waer — trouwer dk nent ’t Zp in couw of 
— —— ——— iede — nn mg — 

— — — — — — — — — — — — — 

— — — — —— — — — — —— — 

— ERE — — — — — — — — 

— — — ⸗2 — — — — —— — — —— 

MED 3 Als * — ee Die fe d' de ot 

z. Pp ging na der Pepde 
Met een bip gelaet / 
Rachel hem gelepde 
Met haer foete pzaet : 
Diet de Beeftjeng fpzingen 
In het Klaver-gras / 
Hooꝛt den Werder fingen 
Die bol breugden Was. 

3. Ep wat foete dagen 
Pad dit Herders LNind: 
Die ’t al koſt berdzagen / 
Om die hy bemind. 

Siet 
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Siet eeng Rachels wefen / 
iet haer foet geficht / 
‚Waer ín is te lefen / 

_ Mat de deugde ftichte 
4, Wat al foete buuren / 

Doet het tierig Dee. 
Jacob koſt niet Duuren / 
Dan fijn Galathé. 
iet haer Geptjens afen / 
Diet haer lammers aen / 
Die foo weeld'rig grafen / 
Enbpkoppelggaen. 

s. Ho fong menig LTietjen / 
an deg Heeren lof/ 
Op fijn Gerderg rietjen / 
En ban Demels ffof : 
Rachel die vlocht Rooſen/ 
@m haer Herders hooft / 
Jacobs lieflijck koofen / 
Al haer pijn berdooft. 

6, Boch wozd hp bedrogen / 
In fijn trouwe min / 
Lea neemt door logen / 
Rachelsleger ín : 
jaceb moſt noch flaben / 
d Ander feben Laer / 
Op der Hepde dzaben / 
Om fijn weder-paer. 

7, Maer een grooter zegen / 
Was hem weer befcheert. 
Jacob heeft berkregen / 
Wat hp had begeert, 
Rachel was fijn leben / 
Rachel was fiju luft / 
God heeft hem gegeben / 
Daer fijn hert op ruſt. 

— — — en 

Herders- 



| Herders-Liedt. 

Van Poimen en Aretea. 

Stemme: Komt gy fchoone Veldt-Godinne, dc. 
* 

Ofte op defe nieuwe geftelde Voys, 

P OTM ENG 

— — — 
—— — —— — — 

edet — — 

— mn WE — — — tn — — 

grts bat al beeugden / rijf e ong foet ges 

—— rz meden — mart me — — EE 
— — — ——— zn 

Gli Dat dus — en weeld rig zits Daro ons 
nne zh — — aen 

— —— — — — — — — — — — EEE 
— ef — — — di — — — 
— — — — — 

— — — — — — — — — — — ⸗ 

— — EA foo dertel zwiert. 

2, Siet de Sowbegint te vijfen / 
En de dag bzeecht aen / 
Diet hoe ſchuylt de bleeche Jaen: 
Laet ong God nu peijfen / 
VDooꝛ fijn groote da'en. 

3. Ep hoe lacchen ong de asforlin Í 
En hoe rupcht hèt eld: 
Alꝰt gebloos ſich open ſtelt / 
Wie ſal't Kof niet roemen / 
Dan ſoo grooten Held: 8: Caf 

AR ENT ZA, 
4. Poimen feer aendachtig Werder / 

Dan een broom gemoed / 
Danckt Bod voor foe grooten goed: _ 
Bie 't Dee epnd en verder / 
Dus gezegent hoed. 

s. Ep hoe fcheert het lam de bladen / 
Ende Geptjeg mees 

Pau 
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Dan ——— ſtee / ? 
Die haer dus verſaden / 
fn de ruſt en bee. 

POIMEN. 

6, Aretæa, Herderinne 
Dan een oprecht hert: 
Die detrotfe ſteden tert / 
Dooꝛ getrouwe Minne / 
Die bergolden wert. 

„ Wat fehuplt in de zijde kleeren / 
Al — en lift! 
Dooꝛ de Tiefde / haet en twift / 
@m een Maegt t'onteeren/ 
Gs’ al datmen bifcht. 

8 Doch op Verders zijn te bzeden / 
Tu ons kleyne ſtaet/ 
ABet ons ſtaf en flecht gewaet / 
Die na Becht en Heden / 
Houden ffal en maet. 

ACR Ee EUR A 

8. Poimen, alde ſteetſche prachten / 
Zijn maer waen en wint / 
Die een pders oog berblint : 
Elck moet die verachten / 
Wie hem wel befint. 

to. Siet haer ſtickſels aen haer — 
Haer perfupm en pracht: 
Al haer fleep en beeemde dracht / 
gPeerten diamanten / / 
En haet trotſe macht. 

ti, Weg 



rr. Weg met al dees Derielheden / - 
Wy berkiefen 't hleen / 
En zijn met het ans te breen / 
Weg gr pzatfe fteden / 
Daert in Weelden heer. 

zoë Van de noodige Sorge. Ben 

| 
Van de noodige Sorge. 

Herders.geſang / tuſſchen | 

FLO RTS tE MM AMRrk it Am 

Stemme: Datmen nu eeris van drincken fprack. 

J 

| 
MAR T.H A. 

E Loris al eer de Sonne daelt / 
Soo dient het Dee bp een gehaelt / 

Want alfmen al te lange wacht / 
Dan foo nadert ong de nare nacht, 

FL oRtI Ss. 

Martha hoe zydy dus belaen? 
Laet doch ons Beegjeng wepden gaen. 
Al loopt d'een Ooſt en D'ander Weſt / 
Be Beefijens tieren dan alderbeft. | 

M. Daijftſe te famen fp gaen bzeet | 
F. Waer in Martha haer tijd befteet ! | 
M. ch ſozg boog 't Dee en dat ’s mijn laft / | 
Diet Floris Dat gp daer ooch op paft, 

F. Be Sonig noch een uurtjen te hoog / 
Ep fiet hier gaen ons Beesjens op 't droos / 
Maer toe Dug geſorgt en foo gehaeſt? 
M. Wel Florisgp maeckt mp ſchier verbaeſt. 



Vande veranderingen des Werreldts, zog 
_F. &p zijt te beforgt mijn Berderin. 

M. @p Floris dít fchijnt foo na u fin. 
F. Ga Martha wie fich te beele quelt /, 
Die bind fich en fijn hert ontftelt. 

M. Maẽer Floris wie fonder forge leeft 3 
F. G Martha De ſorg u doch niet geeft. 
M. Is Waer maer wie geen fo2ge quelt / 
Miſt menig Schaepken upt het beld. 

F. De forg die maeckt u mager en bael, 
M. Soꝛgloos sijn maeckt arm en kael. 
F. De ſorg berteert het merg en bloed. 
M. Maer nutte fo2g bewaert het goed; 

F. Ce geel gefozgt ig gierigaerts aert. 
M. De matige Sozge fupniíg ſpaert. 
F. Gp wilt berfchoonen wat gp Doet, 
M. Wie dan niet fozgt berlieft fijn goeds 

F. @ Martha! de aerdfche ſorg is niet. 
M. Wel Floris God defe niet berbied; 
» Waer Wie te feer aen 't aerdſche hange / 
» Berkrijgt niet waer hp na berlangt. 

22222222 
— 

Van de veranderingen des 
Werreldts. 

Stemme: Laeſtmaael ging ich ter jacht, &re, 

A, B ich ſie Werrelds loop/ War ſie icũ 
3 KNoie alles — Eu bol ber: 

Arie 
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zesde
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2 wonder dingen? Sch fie het onver — iaen ⸗ 
4 aen de· ringen 
—— * —— ⏑ — —— En — zE 
— — — — * — —— — — — nr enn, 

En fie timeer te gronde gaen / Sie 't weer te gronde gaen, k 

z. Sie ick den Wemel aen / 
ï Den fnellen loop han / 

Dte ick de Son en Maen / 
Ick fla berbaeft ban berre ! 
SEn roep / a wonderlycken Held / 
Hoe beeemt hed Dit geftelt / 

Beeemt hebdp dit geftelt, 

3. Sie ich des werrelds aert / 
Tek fie den Rijcken beben / 
Wat hoog was en vermaert / 
ie ick om laeg gedzeben : 
Wat eertijds was Hat iser niet / 
En wat nu blinckt dat is als riet / / 
Wat nu blinckt is alg riet. 

4. Deel Eeuwen zijn boorby /. 
Peel dupfent Menſchen mede / 
Daer komt een nieuw getp / 
Au Sozlog en dan Dezede : 
Het een gaet boog en 't ander na / 
®'een tijd die bolgt D'ander dra / 
D een tijd bolgt D'ander Dza. 

hen temen ag ge ere es Waf 

7. Waer ignu Ninivé? 
_ Maer ig nu Alexander ? 
Eplaeg ! een drzoeve Wee 
Creft dD'een foo wel als D'ander : 
Woe vaſt gebouwt / hoe groot ban 4 / 
% Woꝛd doch al te grond gebracht / 
t Woꝛd al te grond gebzacht. 

6. B'een ſteltmen op den Chꝛroon / 
En d'ander moet er treuren / 

md ntm nn · 



Van de veranderingen des Werreldes. ars 
Pie krijgt een gouden Kroon / 

Dees moet den hals berbeuren : 
De ſnoode word om hoog gefchoat/ 
@m dat fijn bal grooter ord. 
Dat fijn bal grooter Wwozd. 

7. Wie booztijds wetten gaf / 
Die moet nu ’t vecht ontfangen / 
Wie and ren graeft een graf / 
Wodꝛd ín Ben ſtrick gehangen : 
Die eertijds and'ren heeft beplaegt / 
Wod geftraft en niet beklaegt, 

Gefiraft en níet beklaegt. 

8. Doo dzaept des werrelds Trad, 
En keert het onder ft’ boben / 

De bꝛrome fit op't krat / 
En Wwozd'er afgefchoben. 
Daer ig ter werreld niet dat blijft / 
Noch dat trouw en vaſt beklijft / 

Dat trouw eu vaſt beklijft. 

9. „Het ig dan pdelhepd / 
„Die hier in ſtelt vertrouwen / 
»” „En die ín bzeugt of lepd / 
„ Gaet op de Werreld boutwen : 
„ ®@ pdelhepd Die ras bergaet ! 
„Laet God zijnu toeverlaet / 

„ God zijn u toeberlaet. 

Van de verachtinge des werreldts, Klachte over de woeleride 
werreldt, fiet daer van in URANIA of Hemelfng. 

——— EEA 
LEE LEES REEETDEEL 

Pz 's Wer. 



212 

’s Werreldts Loon. 

Stemme: 

Die mint die . veel pijn; &c. 

D — — — den —— * ek 
3 Sp fthencht een goude Kroon / Die t niet ber: 

— —— ERD S= SE 
— — — — — ——— Et — * 

z deugdig leeft/ En — na ee· re etracht: : 
4 Dienten heeft / Ja die de deugt ber - acht. 

gtt td fz: Ei — — —— 

— bergaet/ En wozt ban elch verſmaet: Maer 

EEE — * Et 
— — — — — — — — EE — — — — — 

ontrouw wozt bereyt / Gen krans ban heerlijchhert, 

2. Wie deugt en eer bemind /- 
En ftadig daer na poogt / 
Apt een broom en repn gemoed / 
Die gaet het m De Wind / 
En bangt niet Wat ho oogt / 
Ja krij jat flechts quaed boog ‘toen : 

t Quaed wozd ge-cert / 
De bzoome word berneert / 
Geplaegt en feer gedruckt / 
En ban fijn ſtoel gerucht. 

is € 3. Sieteeng hoe Adams zaet / 
Met nijdighepd en lift / 
Malhkander heeft geplacgt : 
oog hef d’ groepd'er hast / 

| Doa: 
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‚oo? Dꝛede groepd'er Cwiſt/ 
Dies ’t God moet zijn geklaegt: 

Chrift wag niet ban / 
Doo: haer bedziegerp; 
Ja wat hp bove haer dee / 
Wp hadde Cwiſt voor Dee, 

4. Boe menig deugdig menſch. 
Die ’t (eer getrouw'lijck meent / 
Tüjd ſchrickelijck gewelt : 
Mopt krygt bu fijnen wench / 
Maer wozt altijd verkleent / 
God geef hoe grooten Helt! 

Werrelds bedzog ! 
A fMmoaode loen duurt noch / 
Gu lacht alg qu berraed / 
Dooz weldoeun geef dy quaed. 

s. Wie u te ſeer bertrouwt 
Die doolt ban fijn Compas / 
En loopt te bert’ van ’ fpoog : 
Eplaes! de deugt verkouwt / 
En Crouwe feat in d’ AS / 
Maer ontrouw Krijgt gehhoog ; 

Dus gaet de tijd / 
Die doo de hoop berflgt ; 
Schoon of hp wacht een kroon / 
aeg! hp krijge’ s werreldg Loon. 

P 3 Werkla- 

u 
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Verklaringe van het Loon des werveldts. 

meerder vermaeck vanonfeGefangen, die fel- 
ve verrijcke met eenige ongemeene Fabels en 

Leeringen , die weynig bekent , noch tot yders oo- 
ren zijn gekomen : Om te kennen tegeven, hoe aer= 

H Et duncktmy de moeyte waerdig „ datick tot 

digh het Loon des werreldts , by de Oude , is afge- 
beeldt. Sy feyden, dat feecker Boer een Adder-flange 
uyt een rotfe hadde verloft „ die daer in by na was ver- 
flickt, met belofte, dat hy hêm Loon des Werreldts 
Wilde geven : Wanneer hy nu de Slange hadde ver- 
loft, foo wilde hy den Boer om hals brengen: Want 
de Slange ſeyde, dat dit het Loon des Werreldts was, 
wie men goedt dede , dat hem quaet daer voor ge- 

„fchiede. De Boer die op foodanig bedrieglijck Loon — 
niet was verdacht, feyde , dat hy fülcks niet konde 
gelooven: En daer over beriep hy fich voor heteerfte _ 
Dier dat hen mocht gemoeten. De Stange was te vre- 
den: juyft bejegent hun een Hondt, diemager, lam, 
en van fchurft, by na, was op-gegeten, wacr in de 
vloyen hem boven maten plaeghden : Deefen armen 
kalen Rekel wierde haer ver{chil voor-geleydt : De 
Hondt feyde, dat de Slange het recht hadde gewonnen, 
Want feyde hy, ’ is my oock alfoogegaen, nadat ick 
mijn Meefter lange jaren hadde gedient , des nachts 
fijn huys trouwlijck bewaert, des daegs op mijn Mee- 
fter gepaft, met hem op der Jacht geloopen , Wach- 
tels en Endt-vogels uyt het water gehaelt „ foo heeft 
my mijn Meefter het Loon des Werreldts gegeven, 
en voor alle mijn weldaedt heb ick flagen ontfangen , | 
ben uyt den huyfe gejacght, en eyndelijck benick den 
Viller oversgegeven. De Boer beriep fich wederom op Î 

t cerfte Dier dat hen mochtbejegenen. Doegemoete — 
hun cen oud , dor en mager Paert , dat eertijdts een 
fraye Hengſt waft geweeft , maer dat nu van fijnen 1 

„Heere verkocht, en in een Meulen was geſpannen: 

oa 
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Dit feyde oock dat de Stange groot recht hadde, want 
feyde hy, dit is my oock wedervaren, want na dat ick 
mijn Heer aen fijn Juffrouw haddegebracht, alshy in 
het Tournoyen , Rennen en Ring-{teken groote cere 
in leyde , foo heb ick hem Ridderlijck gedragen, en 
tot alleheerlijckheyt geholpen ‚ maer eylaes! feyde hy, 
foo krijg ick oock voor alle defe deugt , het loon des 
Werreldts. De Boer ftaende beteutert en verflagen „ 
feyde, Och! laet my noch eenmael toe, dat ick het 
eerfte Dier dat ons fal gemoeten, daer van mach ſpre- 
ken, en dan fal ick my in allesgeruft ſtellen. Doe be- 
jegende hun een Vos, diefeyde, Voorwaer Boer, dijn 
fake ftact flecht, maer feg in ſtilte, wat gy my wilt 
geven, foo fal ick raedt vinden om dytehelpen? De 
Boer beloofde den Vos aile fijne Hennen. Doefeydede 
Vos totde Slange, nadien dit het laetſte appel is, en hier 
aen defes Mans leven hanght, foo diende ick de fake 
wel eerft recht te ondertaften, en de plaetſe befien al- 
waer dit gefchiedt is. Sy treckenheen, onderwegen 
feyt de rechtsgeleerde Vos tot den Boer , wanneer ick 
met de Slang in ’tholga , foo paft daer op, dat her gat, 
foo haelt ick daer weder uyt keere, met een {teen ge- 
ftopt zy, en foo treft dan ontrouw fijnen eygen Heere. 
t Geſchiede foo. De ondanckbarc Stange bleef in t hol. 
De Vos eyfchte fijn loon, de Boer neemt hem mede na 
fijn huys, en vertelt fijn Wijf , wat gevaer hy hadde uyt- 
geltaen, en dat hy door hulpe van defen Vos by't leven 
was behouden, en voor defe weldaet hadde hy den Vor 
alle fijn Hennenbclooft. De Boerinfeyde, hebdy Hen- 
nen, geeft die, maer defe Hennen hooren my toe, en 
begoft op den Boer dapper tekijven. Ick fiewel, fey 
de Vos, hoe geern dat wel yemand {oude vroom zijns 
liet men hem vroom blijven; ja men leert hem ftee- 
len en maeckt felve dieven, en dae begoft hy daer na 
op de Hennen van de Boerinteloeren , daer van hy nu 

en dan eenige wech ftal. De Boerin dachtoplift, en 
ftelde Honden op de wacht , die op den Vos paften, 

A rFä die 
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die oock Reyntjen foo dapper op de hielen faten , tot 
dat fy hem eynd'lijck vingen en om halsbrachten, en 
aldus kreeg Reyntjen oock , hoe loos hy was, het Loon 
des Werreldts. Hier in kondy Leefer de geeftigheydt 
van defe fabel mercken, dieu oock fal een fpicgel we- 
fen , dat gy u op de ondanckbare Werredt niet al te 
fecr fult verlaten , om dat gemeenlijek haer loon is, 
quaet voor goet te doen. 
En tot meerder verluftinge , moet ick hier ftellen 
de ftraffe , die eertijdts tegens de Ondanckbare ghe- 
daen is, waer van defe felt{ame geſchiedeniſſe of Fa- 
bel u een proeve fal verftrecken. Sabbas van Caftillon , 
Milanos Ridder van St. Jan van Jerufalem, feydt ge- 
lefen te hebben , dat eertijdts een Wet in Calabrsen 
foude zijn geweeft, dat wanneer hem yemandt van 
ondanckbaerheydt vonde befwaert, foo ging hy in 
een fekere Kapelle, die daer toe wasgeftelt, en trock 
aldaer feker klockxken: Waer op dan eenige van den 
Raet vergaderden, die d'uytfpraeck over de ftraffe van 
den Ondanckbare deeden. Nu gebeurd’er op fekere 
tijd, dateen arm , mager , afghemat en half blindt 
Paert, van fijnen Heere, die het veel jaren getrouw- 
lijck hadde gedient , uytter ftal gejaegt , en van alle 
voeder berooft , in de ftadt moft om heer fwerven, 
om hier en elders, fijn koft te foecken, wefende vaft 
de Vliegen en Muggen een proye , oock by geval in 
defe Kapelle geraeckte: Alwaer beneden aen *klock- 
touw , een groene tack van een Boom wasgebon- 
den , waer na de oude gorre hongerigh en begeerigh 
zijnde, aen defen tack begoft te knab'len en te trec- 
ken, fulcks dat het klokxken daer door begoft te klep- 
pen : “waer over eenige Raedts-perfoonen terltont in « 
de Kapelle verfcheenen , die defen dorren Ruyter al- 
daer vonden , die terftont na fijnen Meefter deeden 
ommefoecken , en hem by uyt uytfpraeck op-leyden, 
dat hy datarme afgematte Paert, van wegen lijn voorie 
gedienft, wederomme foude aen-nemen , endat * 
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by hooge ftraffe, als of het noch fterck en Jongh ware, 
met bequaem voeder , ten eynde fijns levens , ver- 
forgen. Gewis foo ‘daer oock ‘tegenwoordigh een 
‘Recht-banck tegens d’Ondanckbare was gefpan- 
nen , daer foude genoeg te rechten en te pleyten 
vallen. 

33533535353— 
ene ert 

Noyt foo Loosof men vindt Loofer. 

Interdum doëtus dovmitat Homerus. 

Stemme: Rofemond waer vlied ; &c. 

HEEE it 
Oe loog dat ooch een man, Al fijn faëcken 

att 
ſchicken han : Ja hoe wijs en kloeck / Hy oock weſen 

Bett 
mach, Poe dat hp ’t maecht st komt geklag. 

— TSE zit — En 3E bel zE 

Lopt houd wijshend — Daerom reden miſt / En zijn 

gtst et 
tijt bergiſt Pan komt hp cen bal, Want geen menſeh Die 

Ps id 



218 Noyt foo Loos of men vindt Looſer 

Et 
| is foo wijs / Of bp ſtrunckt wel op ’t gladde Bs. 

Hoe loos dat Argus was / 
Al fijn looshepd biel teras / 
Hoe vooꝛſichtig oock 
@at fijn oogen ſtaen / 
Al fijn laoshepd ig gedaen : 
Daer is geen foo loog / 
Of men bint’er noch / 
Dooꝛ lift of bedꝛog/ 
Die zijn loos en boos. Hi 
Hoe wijs dat oock pemand ſchint / 
De eygen wijshepd haeft verdwijnt, 

Degloofen Hamans raed 
Sijne fhaothepd eu berraed 
Is hem tot fiju firaf : 
9’ Opgeworpen ſteen / 
Moe men Die werpt / ſy komst beneen / 
Wat hp and ren brouwt / 
Boe loos hy ’t belepd / 
Eu fijn ſtricken fpzept / 
Zijn lift hem berouwt : 
Want wie pemand Balgen maeckt / 
Bꝛeyt hem cen ſtzik Daer hy aen raeckt. 

Al is het Fepntjen loos / k 
Met duurt maer een kleyne poos / 
Hoe hp ’t oock befteecht / 
Om te bangen bupt / 
Po krijgt in plaetg wat op fijn hupt : 
Schoon de oude Dos / 
Alle treechen Weet / 
Doch fiet hp fijn leet / 
En gaet beel telos, 
Dus gelaoft een peder man 
@at 't ooch den Tooſen miffen han. 

2 Cie- 
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’ Cieraedt van een eerbare Vrouwe. 

Stemme: Mal- Pedle 

Wiid 
‚ Erreidts macht / ffaeten pzacht / word wel 
3 Maer een Dzouw / kuyſch eu trouw / daer is 

— Bere df 

te tte 
2 haeſt verkregen ; rake hoa- ger goed Ws 
4 aen gelegen. 

ette 
een optecht gemoed/ Dat altijd is in trout) ber: 

EEE — LE 
Le 

— — — — — — — — — 

— de gronden / eeft van vepne lief D’ bee 

— — itt: —— ik 
— dede, 

SE Se — 
bonden / in een edel bloed. 

2. Waer de deugt / is de bzeugt / en bet ſchoon vercierſel / 
Waer de ee is het loon / en der lief den 5 wier jel/ 

Daer fchupit wat anders in / 
t Is liefd’ oprecht ban fin / 

Die ſteets haer gaend’ in alles voegen / 
Dol genoegen / 

eeft in v2eede/ fonder wzoegen / 
In getrouwe Rin, 

3. Spiskupfch / en haer hups / ſtaetſe booz í in bzeden / 
Al t geraes / achtfe dwaes / en fet na de reden / * 

jac 



220 Der Jongelingen Cieraedt. 
Waer handel en haer ſtaet / 
Bepaeltfe met de maet : 

Geluchig die haer heeft berkregen / 
Want De zegen / 

Kleeft aen ſulcken wel ter degen / 
In den hoogften graed. 

4 Welbefaemt/ cer en fchaemt/ heeftfe boog de menſchen / 
Die beleeft / peders geeft / wat hp foude wenfchen : 

Het kransken bau haer plicht / 
Sp ineen pder fiicht / 

En dzaegt het purper op haer wangen / 
En haer gangen / 

Strecken na des Mans berlangen / 
Met een hef geficht. 

5. Ger dan ’t hups/ die ín krups/ u niet fal begeben / 

Maer met raed / vzoeg cu fpaed/ fozgen boog u leben / 
Een Dupf ken dater kucht / 
Als haer Egade ſucht; 

Wael ſalig 15 ’t geluckig paren / 
Daoer de Garen / 

In de brede henen baren / 
Naeen beter lucht. 

Der Jongelingen Cieraedt. 

Stem: The Pretti-boy. 

* — [5E zE * — ESE 
— — 
— — 

En Jongmand die tcierged / Dan't 
3 En'ttref- fe -lijch gewaed Na't 

GEE 
Wis — lebet kend, Die oe en tr 

4 eerbaer wefen wend: ED dm 

— 

den / 
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— — — e= TET — — 

den / Deftig zijn be paelt: Wiens lof fal 

4 — —2 fr L 
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ſtadig groepen, bloepen/ gloeyen / Wiens 

ette 
hof fal ffadig bloepen/ En cierlijck zijn be - maelt. 

2. Al wat’er met de deugt / 
En mer de reden gaet / 
Dat ciert de jonge jeugt / 
En bopdert defen ſtaet: 

ied bat —— t t dat wel beklijft 
Baer naem/ moet zijn berheben /t leben geben / 
{aer faem berciert het leben / 
Die alle eeuwen blijft, 

3 De Godgbzucht zy haer krang / 
De bromighend haer fchat / 
De briendelijchhend haer fchans / 
Die hare ziel om- bat: 
Waer zeBen / beklede: / 
Wat de tucht haer leert / E 
De deugt / Die fal vercieren / tieren / cieren / 
De jeugt met goe manieren / 
En maken hun ge eert. 

4. Waer woorden wel te finec / 
Wet zedighepd en Llijt / 
Dolfchaemte/ tref d' en bzee / 
Zijn nedzig taller tijd: 
Diens Ganden / gt fchanden / 
zijn geheel bebzijd / Bins 



222 Trooftinlangduurige kranckheydt. 
Dieng roem / fal heerlijck el — ſchijnen / 
Wiens bloem / niet fal verdwijnen 
Maer kampen met de Nijd. 

s. Waer ommegang die flicht / 
eijk een qulde ſterr' / 
Gelijck een helder aricht / 

Welck glinftert al ban bert’: 
Haer paden, níet fchaden / 
Maer fijn vecht en goed : 
Waer baen/ is repn en beplig / beplig /beplig / 
Haer gaen) is vecht en heplig / 
set een oprecht gemoed, 

6. Dan 't quade walgt haer hert / 
En wat tot ondeugt keert : 
Zp fiet het aen met fmert / 
En fchouwt het heel berbeert : 
Doch dwalen / Die tafen / 
En gaen te rupme fpoog ; 
Maer deugt die wi Verbeet heben / heben / 
Haer jeugt verciert het leven / 
En ad de werreld dooz. 

‘Trooft in langduurige kranckheydt. 

Stemme: 

oo Pſalm. Gy volckeren des Aerdrijcks al, &c. 

J Ck arme Schaepke krancken teer / 
Leg dickwils gantfche dagen neer / 

En fucht en ſteen met pijn en ſmert / 
En boel de ſtramen in mijn hert. 

2. Sch irr” gelijck een Pupf hen doet / 
Dat treurig quijnt in fiju gemoed / 
En deijft met een benauwt gelupt / 
Den rouw boos pderg ooven unt. Ich 

3. Ic 



_Trooftinlangduurigekranckheydt. 223 
“ch ben een bloemken dat ín kouw / 

en hagel / Winden, miften dou, 
Moet in fijn teere jeugde ſtaen / 
En zijn met alle vamp belaen. 

4. De bzeugt die *t jonge bloed berguicht/ 
Bie fchijnt in mp/ eplaess verſtickt. 
Ick fie mijn Speelnaots frifch en knap/ 
zijn beolijech / en ich kranck eu flap. 

s. Ick ondertuffchen fucht ban piju / 
En bint noch hulp noch Medicijn / 
Lek jammer met een naer gefteen / 
En fmeeche Bod dooz mijn gebeen. 

6. t Schijnt ofde Beer ín mijn ellend 
Ma altijd een bertroofter fent : 
Eu fpzeecht mp aen / mijn liebe kind / 
Bp mp alieen gp hulpe bind, 

7. De ongedult hier tegens ſtrijd / 
Die mp dees forte bzeugt benijd ! 
En ſegt / 't is niet / at klaegdp bang / 
De Heer bertrecht fijn hulp te lang. 

8. Doch ick weet baft dat na de pijn / 
al wederom berblijden zijn / 
Dies balt mp ’ Iden niet foo zwaer / 
@m dat berblijden bolgt hier naer. 

9. Geeft Weer dat ick met luft en bzeugt / 
Masg bloepen ín mijn jonge jeugt / 
En fien hoe Dat u hand mp ſterckt / 
Die ober mp u gunſte wercht. ’ 

10. Op dat iek u mag danckbaer zijn / 
Die mp ontlaft ben fimert en pijn / 
En nau woozt en Wil booztaen / 
Mach op urechte wegen gaen, 

— — — 

— 

PRIN- 
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PRINCE-LIEDT; 

Aen de Edele Batavieren. 

FREDERICK heeft Grol de Stadt ; 
In vier weken afgemat , . 
En in’toog van’s Konings macht , 
Inder Staten Eedt gebracht, 
Vlecht dan kranffen van Lauwrier , 
En kroontdefen Batavier. 

Stemme: 

Bayfe moy ma lanneton, Of / Galathæa geeſtig dier; &c. 

Redꝰrick Hendrick ban Qaſſouw / 
Prince ban Orangien: 

Dien mijn Daderland getrout 
ECegen ’t machtig Spangíen : 
Dies ich t Batabiers gemoed / 
Wil betupgen dooz mijn bloed / 
En miju friſſche leben / 
Vooꝛ Haer bephegt geben. 

Die mp altijd ín het Weld / 
En in zware tochten / 
Webb’ boog ín de ſpits geftelt / 
Kidderlijck gevochten : 
Of ick ſchoon was jong en teer / 
K Socht mijn beomighepd en eer / 
fu u Dienst te leeren / 
t Daderland ter eeren. 

Als ick eerft teed ín den fiag / 
Aen myn Broeders zijde / 
Waer betoond’ ick alg de Dag / 
Dat ich focht te ſtrijden / | 

En 



Prince-Lied, aen de Edele Bafaviercs. 23} 
En bat ich met bug en zwaert / 
@nberfchzicht en onberbactt / 
Wou mijn leben wagen / 
Gn mijn jonge dagen. 

_Wrijgg-lup ghp fult tagen zijn / 
Dan mijn bzoome Daden / 
Hoe Dat zwaxighend noch pijn / 
Ayn kon overladen: 
Hoe dat donder of geſchut / 
Heeft mijn Dapperhepd geſchut / 
En hoe bozft noch vegen / 
Hon mijn Ziel bewegen. 

Booz de bephepd en Gods moogt / 
Booz de ruſt der Dromen / 
Ben ick een metale poort / _ 
Hiemand hoeft te ſchomen: 
Wie fich boor de wetten flelt / 
Dien ben ick een trouwer Belt / 

Ern ick fal hem kroonen / 
En met deugd’ beloonen, 

‚ Moth be bpand/ noch be nijd / 
My het heet benouwen / 
Bant ick midden in Den ſtrijd / 
Met een baft betrouwen / 
ie / hoe God mp upt gebaet 
Beeft berloſt foo menig jaer / 
Die mp in deeg tijden / 
Noch wel fal bezijden. 

Wildp dat ich booz u tree & 
Polgt dan ooch mijn gangen; 
Mant tot onderlinge bzee / 
treckt al mijn beelangen. 
urgerg/ dzijft weg twiſt en haet / 

Die ong Land foo — fchast / 
1 



226 Van deware Rijckdom: 
En blecht al u finnen / | 

Jet den band ban minnen. 

Ick ben een vecht Hollanders hert 
Fn u ziel gebooren / 
Och! wat waer mijn groote ſmert / 
Soo gp gingt berlooren: 
Wins Beer Daders wyſe raed / 
En mijns Bzoederg vroome daed / 
Suldy in mijn wercken / 
Crouwelijck bemerchen. 

Vaert doch wel bereenigt Hand / 
En ghp Heeren Staten / 
Strengelt baft des Eendrachts band 
En wilt d'Onderſaten 
Stieren / dat ong driftig Schip / 
Mag door menig benck en klip / 
Dooꝛ u wyſe peplen / 
Alt gebaer ontzeplen. 

Dan ſoo fal Gods zegen ſtaen 
Als een Wof te bloepen / 
En fal blincken als de Maen / 
En in booefpoet groepen : 
Web ick Dan bp u berdient / - 
Dat ick ben der Landen vriend / 
Dlecht dan ooch mijn Daden / / 
Nen u Kauwer-bladen, 

4 ME! 

5 
Eu ad 

ld 
r 

EERE 
Riki 

Ware Rijckdom. 
Stemme: Wat baet der nijdersarge liſt 

—— —— nj am mn En an fn nin vj rn rn ei en vn vn nj vn gn vv 
me — — — — — — mamet va — — — — — — — —— —— 
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H ⸗·dien de Rjckdom maeckt ge·ruſt / Of 
3 Soo Nijckdom pijn of kranckhepd bluft / aL — 

atig: 



Van de ware Rijckdom 227 

— En SES 
2 fa-lig-hepd beengt aen den —— er, 
4 — mna wenſchen / 

— — 
— — ꝰ — — — ——⸗ — * a — — — — 

Maer Aijckdom — den menſh berdziet/ Dug 

ms 
— — — — fe — — ——— een — de — — a — —— —— — 

* t de ware Aijckdom niet, 

Dees Aijckdom ſtapelt ſchaten goed / 
En ſoeckt pallenſen eer en ſtaten: 
De ware rijckdom die ’t gemoed / 
Dat beeedfaem ig / ín al’s gelaten: 
Zp ootk hoe God fijn faketi voegt / 
Pp leeft geruſt en wel vernoegt. 

Soo Kijckdom bzengt gefonthepd aert / 
Moſt Alexanders leben duuren / 
Maer hy treet al op eene baen / 
De Hijchen moeten ’t mee beſuuren: 
De Kijckdom ig te Krancken riet / 
Dus is ’t de ware Nijckdom niets 

t Schijnt heerlijck alg men ig geciert - 
Met Peerlen / Goud en zijde leeren / 
Set Toets en pzagt Waer mee men zwiert / 

et groote fleep bau Hoofſche Heeren / 
Met Wapens, Stam en oud Geflacht / 
Doch ware Kijchdom dit veracht. 

Soo ooch t Bancket u prachtig fchijnt / 
Dan leckernp / Wijn en fincaden / 
Gelooft'et bap/ Deeg ſmaeck berdtwijnt / 
Soo haeft de menſch ig oberladen : 

Q 2 Gen 



228 De ſobere Maeltijd van 
Een ſob're diſch en matig goed / F 
Brengt ware NAuckdom in't gemoed. 

Andien De alderbraefſte keoon / 
De rijckdom ban Bods-bzuchtigheden) 
» iet heeft den alderhoogftentoon/ / 
„Soo heeft de Fijchdom hranche reden : 
Doe rijckdom ig maer pbelhepd / 
„Hoe fchoon dat oock haer glantd u blepd; 

„De Bijchdom is een zegen Gods / 
„Moaer fonder God foo iſſe deerlijck / 
„ Bol hobaerdpe en bol ſpots; | 
„Maer ware Lijchdom Die ig heerlijck / 
„Die ís te bgeen met hacer genot / 
„En dancht den Weer baog ’t oberſchot. 

De fobere Maeltijd van Bancis 
en Phslemon. 

t Gendegen ban de Goden ís / 
Een bzolijck heet en fol've diſch. 

Stemme: 

Wat baet der nijders arge liſt. Of Als't voorgaenda. 

D E Werreld was bol oberbloe/ _ 
Dol weeld' en pracht / en alle guaden / 

Pol bitterhend / bol vlam en bloed / 
Dol fchelmerp en ſnoode daden ; 
Dies Jupiter ban boben daelt / 
€En heeft haer hoogmoed Dier betaelt. 

De groote ffooten haer pallepg /' 
En kenden niemant ban de Goden! Def 



Baucit en Philemon. 229 
Dief namen fp een ander tend / 
En keerden na de minfte bodeu ; 
a Baucis en Philemons hupg / 
Dat ſlecht wag alg een Boeren kluns. 

Hier gingen fp bepmoedig in / 
Maer D'oude Brouw Was heel berlegen : 
Sp flelden 't vaft na haren fin: 
@m haer t'anthaten wat ter degen ; 
Dat goede hert heeft voort gebzocht / 
t Been Bocken Geuchen heeft vermocht. 

Sn fchaften Dlees / Salact en Moes / 
En wat het aerdrijch fchencht boo zegen / 
Sp droncken upt een ſteene Kroeg / 
Pen Wijn/verfch upt ben dzupf gekregen: 
Sn faten op een ruwe planck / 5 
Met een matras / op bed’ en Lanch. 

Geen flichfelg / Zijde / noch hoeduur / 
Geen dong/ noch ooch fluwijne randen - 
Geen taert/ paftep/ uoch confituur / 
Seen gulde fchzaef noch peerle banden 
En bantm'er / maer wat nooddzuft heeft / 
En waer 't bernoegend' hert ban leeft. 

Geen ebbe- koets noch ledekant / 
Polijfte beeld af marmoꝛ vloeren / 

een fchilderpen aen de Wand / 
apitferp noch weptfe ſnoeren / 

Geen keby pronckten in haer zact; 
Maer een feer lief en foot onthael. 

Deliefd* en bzee mag al 'tcicvaet/ 
Daer 't oude pacr ſich mee bercierden / 
Met vriend lijckhend en facte praet / 
Dr onderling 't geſelſchap vierden; 
et open herten ’t gul gemoed / 
en gaften ’s befte cier aen Doet. 

Q3 Geen 

* 
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230 Raed, om het Minnen, 
Geen tweeſpalt fchupld'er onder ’t dach / 

Geen afgonft / nijd / noch jaloufpen / 
Geen herrfeer / leet / noch ongematk / 
Loch heete fucht na Weerfchapppen ; 
Maer 't bzeedfacm hert was wel vernoegt — 
In geen dat haer was toegeboegt. 

„De zegen daeld oock op Dit bups/ 
», (Want Bod die zegent ſteets den vzomen / ) 
» Ben trotfen ober- biel het krups / 
„En wierden fchielijch weg genomen : 
» Soo dat een pder klaer berftont / 
„ @at God den ftouten ffozt te grond. ” 

bee 22E 5— 
Ed PESDT ES REE 

Wie dat wil trouwen / dient bi — 

Primum Pabulum, ofte Stabulum, 
tunc Vaccam. 

Wie ’t Voeder foeckt ‚en dan de Stal, 
Weet waer hyt Koetje leyden fal, 

Stemme : 

Yetsmoet ick u Laura vragen: &c 

K Maepjens wildp echter trouwen / 
Wildn loopen na de Dzouwen / 

Wildn gaen op u bejag / 
Wildp rennen / toilop zwerben / 
Wildn bzoeg de droef hepd eren / 
Wildn ſterben Booz u dag 2 



Met Reden te beginnen. 
Polgt dan uwe dwaſe finuen / 

En u onbedachte Minnen / 
Polgt dan uwe wulpſche tocht ; 
Maer wilt ghy her minnen leeren / 
Wilt dan na de vreden keeren / 
Die ban alles is berfocht. 

Heden leert u oberwegen / 
Moe dat alles is gelegen / | 
Wat men Doen moet boog de koft : 
Poe qr moet u ſinnen wetten / 
Enop’t eerlijch Winnen letten/ 
Wel befozgt zijn en gedoſt. 

Poe gp moet u nijber dragen / 
Sozgen Fong boog D'Oude dagen / 
Spaerfaem / fiupnig zijn en bzoets 
@p dat ghp met Boden eeren / 
Uwen handel meugt bermeeren / 
Met een beoor en vecht gemoed. 

Woe gp niet fult lanterfanten / 
Lun en ledig gaen te tranten / 
Olijpen ſteenen langs de ſtraet; 
dach dat ghp op alte Feeſten / 
Slempen fult bp d'aldermeeften / 
Mant u tyd eneer bergaets. 

Maer go fult met wijshent Keuren / 
Of gn winnen kond te beuren / 
Hoft boor Beouw en ’thupsgefin: 
Of qu kond met vlijt en oozdeel / 
Deijven tat u nut en boogdeel / 
AUwen handel tot gewin, 

Woe gr moet baar ’t Voeder fozgen / 
En waer door gp fchier of mozgen 
Moogt geraecken aen den Seal „ 
Hoe ghy moet u ſinnen fcherpen / 

Q4 
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Om 



23 Raed, om het Minnen, 
« Sm u ancker baft te werpen /' /· 
Nen een wel-gelegen wal, … _ 

Wildy na de Sral eerſt bzagern/ / 
O! ghy fult te tact beklagen / 
Dat ghp dus u leben flijt ! 
Laet het Paert niet achter dzaven / 
Op dat ghu ‘tellendig flaven/ / 
Meugt ontwijcken door u blijt. 

Wie eerſt weet fijn boer te foechen / 
Aypt de Zupd of Foorder hoechen / 
®ooz erbaringen dooꝛ sweet / / 
Die mag om De Stal wel denchen / 
Daer hp 't befig bert mag ſcheucken / 
daer dooz hp de pijn vergeet. 

Gan mag hp nat Koetje loopen / 
Dan heeft hp een meulen open / / 
Mant hp heeft Dan Wups en Goed: 
Pan mag hpin’t Saeltjeleben/. 
t Koetje open Voeder geben / 
Wacrom dat hp heeft gezoet. 

Wíe dar minnen Wil met reden / 
Moet fijn blij en tijd befteden / … 
Nen fijn handelen fijn werch : 
En dan met Gedachte finnen / 
Onm be Stal en om het minnen / 
Slaen fijn luft en ooge-merch. 

Kom ghp upt Ben dop eerft kruppen / 
En weet flechts vanbraſſen / ſiwpen / 
En wilt ftrachg na’t aerdig Dier: 
Arme Bloed! ghp raccht ter fchanden / 
Ghy ſult haeſt u bleugelsbzanden/- / 
En verteeren ín u u vper. 

@f'tu ſchijnt al ſchoon booz oogen / 
Maes: ghy zijt te haeſt bedzoogen / 



Met Reden te beginnen. 233 
% geen bel Dieragverbliegt: 
Ag nu D'Ouderdom komt naken / 
Dan ſtaet ghy met bleeche kaken / 
Daer de fchoontjepd u bedriegt. 

Steeckt u handen upt de mouwen 7 
Maerftig zijn fal u niet rouwen / 
Jet op t eerlijck onderhoud: 
Wie niet in de Lent Wil zaepen / 
Tan in d'Oogft geen bzuchten maepen / 
Alg Hp kreupel ig en ond, 

Wie ban ’t Koetje eerſt Wil praten 7 
Eu noch fling’ren langs der firaten / 
@ hp vand ſich haeſt befer ! gn, 
Daer fiaen twee met lamme handen / 
Die door malle fotte banden; / 
Zijn berftricht mm ’t liſtig net. 

Stracks {po ig men daer berlegen / 
tVoerdatig er niette Degen / — 
Want daer ig noch Stal noch fchut z 
Waer ttl hp Dan ’t Koetje lepdend 
Kaes! hp mach’er niet af-fchepden. 

Ep: Dan ſtaet men gantfch bedut. 

„Onbedachte blinde Minners/ 
„WDulpſche / domme Spa befmners / 
„Die de waen neemt boog De Daed / 
» Weert bp tijdg de geple driften 
„AUnt u jonge zielen fchiften: 0 
„Spa berouw valt beel te laet. 

Soeckt naꝰt Voeder eerft te bzagen / 
„ @pant n Paerden boog de wagen / 
Deiijftſe dan in Stal of Schuur: 
„Soecht'er 't Koetje ín te lepden / 
„ Graêft den zegen ban u wepden ; 
» Anders bals de koop té Duw, 

5 Bop Charys 



234 ADAT 
_Charons Veer. 

Stemme: Royale. Of / Juffrouw als ick u Deugt ‚ &c. 

—— — — — * 

T TT Beet aen met dees hoop / en tent na Den 
4 Ghy moet’er boch heen / alfacgop uoch 

— — zis ss 5 in ms 
B —— —— — 

2 Oever / Daer leyt de Schupt gereet / betaelt daer 
s deroeber / Al tiert gp ſeer bedeeſt / ghn ſtaet doch 

SE: — — * 

3 uien tof: want Hepfer en — ja — en 
6 opde rol. 

EEE ES 
ek Es 

Weer / Betalen haer tol aen Char ons Deer. 

reet in fijn Galep en geeft ute roepen / 
Daer ig geen raed om deſe tochten te ontgaen ; 
Schoon of ghp al knoet / ghy moet u bermoepen / 
Ghn moet al uwe fchat en Rijckdom laten ffaen : 
Want Charon die wacht / fiet dat ghy ufpoept / 
Wp fit aen het voer / fiet dat ghp roept. 

Haeſt u doch / ô Paus met u Cardinalen / 
reet aen gho Kepſer / en ghy Woning, Doeff of Pzing / 
Ghy Pꝛekers al mee / ghp Weechen te malen / 
Deer omnes op / ſchoon of ghy aerfelt hier of ging. 
Wel Abt en Abdis Waer toe Dus gedzaelt 2 
Bhp Lonnetjens mee / u tol betaelt. 

Bhp Juffers / Sigqnoo2/ met u wentſe kleeren / 
aad gekrult / geplopr/ gekant / en bol borduur * 



\ 

Charons Veer. 235 

Fet hangende mouwen / met hane-beeren / 
Pan Felp en Did’ / al balt het koſtelijck en Duur / 
Poe dertelen gepl/ op tnieuwfarfoen/ / 
Al meede te fcheep en Wilt n ſpoen. 

Ghy Kobers / ghy Schupmerg / vzeemde Snoes · hanen / 
Kap'tepn / Soldaet met al u Wild” en woeſte bend’ / 
reet bzp op Den tocht / met trommels en banen / 
AL fladpallaem/ fehoon hoe ghp ’t keert of wend / 
Ghn moer in de fchupt gehackt of geſueen / 
Gewont ofte lam in alu leen. | 

… Woelief en hoe waert / hoeedel gebooren / 
Daer helpt geen klagt / een pder moer op defe baen / 
t Zp dat ghp zijt wijs / of fot/ ’t ig verlooren / 
% Moet al mee t'fcheep } en niemant kan den dood ontgaen / 
Alfchzepdp/ altreurtdp/ om bzient of man / 
Hoe rijck / of hoearm/ hy moet’er ban. 

„Wie dat ſich nu kan ban Eeer-geld berfozgen / 
» Dan beomighepd / ban Gods bzucht / en ban eer en deugt / 
„Die hoeft noch zijn Deer / noch bracht niet te borgen / 
„ Baer krijgt tot loon een nopt gehoord en foete vzengt. 
„Wel falig is hp Die upt defen fand / 
„Daert recht aen na 's Hemels Daderland, 

SRRRERERN KRANEN EN BATES eene nngteee 

Regina 



236 Nee | 
Regina Pecunia. 

Geldisdeloofe. 
ꝓtemme: Waerfte Catarijntje. Of / Philisquam ſich buygen. 

@ude Koninginne, Pie ons heeten fine 

BEES 
Dus betoobert bout / Wie had u dít toe vertrouwt /Dat de 

EERE 
cht tot uwe minne / Hoo beel ramp en dzoef hepd brout ẽ 

MI de groote krachten 
En de trotfe machten / 
Bupgen boo: u neer; 
Mant ghy floot'et al om beer ; 
Maer de haabactdp en pzachten / 
Geben u De hoogſte cer. 

Ghy deinckt Doop de floaten 
En zijt bp den grooten 
Boers af-godin/ / Ee 
Dies bolgt elck 1 balfche min / 
Enmoogtoberaltwelbloten * - 
@m dat gh beengt groot gewin. 

— Als u goude ſtralen / 
fn ons Ziele dalen / 
Dan Wwijcht D'eerbaerhepd / 
Mars Dan ooch berflagen tepd / 
Deugt wijcht dickwils upt haer palen / 
Als ghp uwe lagen fpzept. 

= Edel en on edel / 
Elck fpeelt op u Wedel / 

En 

td 



Ur Roſa inter Spinas. 137 
En volgt uwen toon; 
Want ghp blincht te oberſchoon / 
Om dat gip ín uwen zetel 
Eoont aen elch een goude Liroon. 

Wel geluichig lebeit / 
„Dat niet word gedzeben / 
» Dooꝛ dees valſche ſchijn 

„O:! laet ong volſtandig zijn / / 
„Dat wp ong doog gelt niet geben 
» Gn berderf en Ziele pijn. 

Ut Rofa inter S; pinas. 

Nig een Roosſien onder de Dooꝛnen. 

Btemme: Waerfte Catarijntje. Bf/ Philis quam Gch buygen 

L äfrelche Hoopje / 
Met u fupber bloogje/ 

Dat ong ziel beoogt / 
Dooꝛ foo menig bziend'lijch woeo:d , 
Alg gho doog u foete boosje / 
Bzengt ons foo beel becugden boost. 

’t Fioogje dus berheben / 
Beeld ong af het leben / 
En ons beoofe fioet / 
Dat'er alg eeu rosck bergaet / 
Dat'er rag word weg gedreven / 
MIS ’t fijn bloog en ſchoonheyd tact. 

t Noosie lockt ong oogen / 
Daer door laeg ! bedrogen 
Woꝛd foo meenig kind / 
Dat hem dit niet eens befint : 
Want de ſchoonheyd leyd berblogen , 
Daog een blaes en foele wind. é 

EN 



Ey hoe friſch antloocken / 
_ Gaeë! hoe dzaef gedoochen / 

Daelt het na den grond / 
Dat noch firachs foo tieríg ffont : 8 
Menſch dit is tot u gefprooken / 
Dat ghy u bier ſpieg len kont. 

Al wat onſe ſinnen / 
Uptterlijck benilnnen / 
Dat houd geenen ſtee: 
oo doet oock de ſchoonheyd mee; 
Maer de ware deugt bau binnen / 
Die fticht in ong Wepl en Dzee, 

5 Maer dat eenig Roosje 
„Met fijn ſunver bloosje / 
” , ín doorens ſtaet / 
Dat dooꝛ vuur —— bergaet / 
Dat fp ong een eeuwig troosje 
„Al ons hoop en toeberlaet. 

Una dies peper ; fid una dies. 

Velde-Vreugde. 
Stemme : Onlangs vroeg in ’t Morgeni-root. 

H @elachen ons de Delden aen/ 
Met haer bekroonde bladen/ 

Met haer pzonck en gewaden ? 
Ep fiet hier eens De koeptjeng gaen 
Die met den melck geladen / 
Wauw'lende haer berfaden : 
Woe vzolijck is ’t hier ! 
Mat getierelier ! 
En wat bzeemt gezwier 
Wat krioelen getier | 
t Is de fchoone cier / 
Pan Godes groote Daders, 

Swans 



_ Velde-Vreugd. z3d 
Swangere boomtjens die bebzucht / 

Pol liebe bloepfels hangen / 
Daer wp feer na berlangen : 
Die nu foo weeld’rig na de blucht / 
MWet vzeugde zijn bevangen / 
Cogend’ haer roade Wangen : 
Daer 't vincxken op ’t dack / 
Dan 't dack op den tach / 
opt boerfel ontbzack / 
Maer in ruft en gemack / 
Pan Gods eere fpzach / 
Met lieffelijcke fangen, 

Weeld rige Beesjens in het Woud, 
Die daer bp koppels paren: 

En in de bzeugd’ vergaren ; 
Waerom is ’t dat men u benouwt / 
En wil u jonge jaren / 
Booz gene bzacken ſparen? 
De Hager Die fchiet / 
get fijn Swine ſpeiet / 
En blaeft op fijn riet / 
Is ’t niet groot berdziet/ 
Soo men dagelijcks fiet/ 
Dat d'een wil d'aer bezwaren? 

Heft doch u zieltjes Hemel waert / 
Poos 't wonder-werch der Wanden / 
Den Zegen ban fijn handen : 
Merckt ooch aen t ſchepſel Gades act ; 
Den Hemel / Zee en Zanden / 
Op dat herten verſtanden / 
Dooꝛt Godlijck belept / 
ijn lof zy berbzept / 
En de mw enfch zu berept / 
Cot fijn Majeſtent/ 
Om m eeuwighepd / 
In Ware liefd’ te branden. 



Aenprijfinge tot het ware goed. 
Stemme : 

Gefwinde Bode vande Min. 

HIS — * EEE EERS Er 
Oeig is SEE menfch berwart, In de poelhepdt 

Want bp woelt in rouw en ſmart / Eni in harten lept: 

* EEE 
Maer toc * tE bie ) en de en gebaeft / * t RE | 

Eet 
“®ater firoomt gelicht eén bloet? Wilt u oogen ffaen 

EEE Sd 
Aa beel hooger paen / Én ſien op de Wet / Dieder elch ij 

— mn — — — — — —— — ⏑ 02—— 

— — SLT nee, 

— 

— eed 

s. t Doꝛſtig berte Dat verſucht / 
Es deeg woelern 
Daer de fimneu Ee ts ter vlucht / 
Diſſchen op haer tp / 
En van 't een op het act / 
Zyn bol angft en gebaer 

Beklemt : 
O bit hert moet zijn getem® 

‚ @ugbedaertu gemoed / 
En fret op het goed / 
Dal 'er ſtadig blijft / 
En m eeuwighepd beklijft 

Goed dat ons ten tzemel boert / 
Da ig ong geen laft ; | 

dant 



Tegensde Gelt-forge: 271 
Want het ou En ſnoert / 
Die er zijn 
t Is bebe deugt re glang / 
Die De ziel biecht cen krans : 

Dol ruſt / 
Bant ín Bodt ig al zijn luft : 

t Is een jock / maer licht / 
Dat een pder ſticht / 
MBerckeud’ ín ons fin / 
Ware Liefd' en repne Min. 

Ware liefd” ig ’t hoogfie goedt / 
Dat ban Gode daeit / 
Die in’t ſupberlijck — / 
Dan den Memel ficacle : 
Die beracht wat vergaet 

m Godt / 
Die met d opdie werreldtfpot : 
Taet dan ’t goed of u fchat / 
Geen belet zijn op 't padt / 
Dat ten Bemellepdt / 
@f het wozdt te lact befchzepde: 

Tegens de Gelt-forge. 

Stemme : Baletti Bronckhorft. 

AFG — — SEE EE — 
— 1— — — — — 

Ame menſchen / Hoe lang ſult ghy noch wꝛoeten 

iet 
esp — en dagt Daer u wenſchen ſteets uwe fothept 

tete gt 

EI 

— — ED PER IE 

boeten bol vouw en klag : Ken is de Flip / / war 
aen 



242 | Tegensdé Gelt-forge: | 1 

Ee EEE ESE —ñ — — a Ev — 

Ren ô — wel eer / heel bzome * in groot vernielen / 

nett aerden aid 

E * ted iid 
— bien bevielen Eplacp! maer waer beest Re ſmert / de 

ſmert / Ach de — die treft bet hert. 

Geen Geſlachten / r 
Zp Priefters of Geleerden / 
Of minder ſlagh / 
t Goudt bevrachten / 
Maer Boddelijck bereerden 
Met groot ontſag: 
Dit is de Weer / waer aen ſi f ch — / 

et hertenfinnen / / 
fen fp beminnen ; 

Maer laes! banbinnen 
Ontſtaet een droebe ſtrydt / een ſtrjdt / een ſttdt 
Ach! een fiegdt die’ heet — 

wijn de goeden 
Den Menſch tot nut gefchonken / 
En tot vermaeck / 
Waer toe ſpoeden 
Wp alg in weelde deonken / 4 
* s werreldts baeck? — 
Dit ig de fo2g Die onfe ruſt berlet / 
Die ong doet quijnen / 
Dol fmert armed | 
En doet —— 
Dat Goddelyche beeldt / dat beeldt bat beelt / 
Da er ig npt t Godr geteelt. 

Bind 



De Chriftelijcke Soldaet; 243 

En daer de boe en mate / 

— bf ber aet et al wat heerlijck fchijn et aerdtſch berg / u — 
Boch s Hemels gaben/ 
Daer bp na dzaben / 

Den menſchen laven / 
Bie tedele gemoedt/ °t gemoedt/ ’tgemoedt / 

oeckt ín Godt fijn hoogſte goedt. 

De Chriſtelijcke Soldaet. 

Stemme: Schoonſte Lerinde, &c. 

+ Re EVN DN UE en vd ik — sf 

CEES — — 
En 

: Beiftelpck k Hcijgfmau / ghen moet blptig waken / 
3 Om tegens eeuwen /en Beyren / en Draken / 

ie ft a — — — — — — — 

zn ani op de fchilt-wacht ſtaen / 
nd ——— aen te bel-de —5 

* Deemt u — * en” 5* in ín EE 7 
7 Paft op uſtuck / ofohp tankt haeſt tot —— 

6 Gaet baer mee —— / @upbel ende — jen 
8 En Komt in de banden ban een droebe noot, 

EE mm — — — — —— — — — — — —r — — 

Wie T Geloof, en — beracht/ Die 



244 De Chriſtelijcke Soldaet. 

gti 
wordt er ſeer haeſt ín flabeenp gebzacht, | 

Woeldrig menfche Die ’t pdele leben / 
In overdaedt / ín weeld’ en pracht / 
Saet hem tot ſſempen en dempen begeben / 
En op u heyl foo wepnig acht : 
Waer toe dus flof en traeg te leggen ſſuymen / 

Daeẽer doch op fijne luymen uwe bpandt loert? 
En die geen Kang noch tijdt en ſal verſunmen / 
Als bho fiet inrunpmen / koe hp u berboert; 
Diet wel toe / dat gp doch blijtig waeckt / 
Dat ghn der met lijf en ziel niet onder taccht. 

Set op den Helm / en omgozt uwe lenden / 
Geipt aen het zwaert en ftelt u fcharp / 
Oms bpandts liſten / bedziegen en fchenden / 
Moedig te fiutten frifch en knap: 
Pel rwen boog / en fet'er op u pijlen / 
Die ah onderwoijlen / drzuckt in ſjne huyd / 
Wat Gp niet koom u ſnellijck t'ober-eplen / 
En met fcherpe bijlen / maeckt u tot fijn bupt / 
Woud u oog en ftaert op defen Held / gn 
Die doog fijne dood / Den bpandt heeft gebelt. 

Chꝛiſtelijck Fidder! gy moet ſtadig bolgen / 
&n oock u poos te voere ſtaen; | 
Schoon of de fonde fich toont ſeer berbolgen / 
@m ualfintg te vanden aen: 
Houd maer de hoop en ’t vaſt geloof in't herte / 
Gaet hem dau bzp tarten / met fijn vupl geſpuns / 
Godt fal u trooft en hulp zjn / in u ſmerten / 
En fijn ſnoode parten / bzeechen doo? fijn krups : 
Dooꝛ fijn kruys / en lijden hp berwint / 
Die'er Chriftum bolgt/ alg een geloobig kindt. 
een 

— | ’ t Ge- 



% Geruft Leven. 

Stemme: Amaril mia Bella. 

Die feer trots boben maten / Herv; vbieemt Ban veugde / 

Ei 
Da alle weelde pogen; Lui der r oogen / ) tuf der 

ttl 
oogen / luft der oogen / J Ghp rooft bzeugde. 

1p bink ruſt in kleyn behoeben / 
Hem queelt geen ſucht / noch brees te zijn verſchoben / 
Want dit is t loon der Boven: 
Geen hrijgs-trompet noch) plepterg hem bedzoeben / 
Noch geen Slempers en Schzoeben: 
{rn mind de daecheu / 
Daer Dogelg en daer Bieren 
Cievelieren/ tierelieven/ tierelieren / 
Jet bermaechen. 

Hu leeft ruftíg en na reden / 
Houdt raam en haeg en bzoodt boog fijn-Baucketren / 
Die elck bong gaet fetten : 
Ho walght boog faug der hooffche dertelheden: 
Hu flot fupb're gebeden / 
Eu nut de bruchten / ‚ 
Oer licbe zwang re baomtjes / 
Cn der ſtroomijes / en der ſtroomtjes / erder ſtroomtjes/ 
Met genuchten, 

A 3 Tiefde 



246 _ HetGeeftelijck Jerufalem. 
Liefde ſtooft Daer met genoegen / 

EC wee zielen / alg een ziel/ te faem berbonden / 
En bult geen ſnoode fonden / 
Geen oberdaed / noch wiſpeltuurigh wzoegen : 
Maer fp weet fich te voegen / 
Cot ſoberheden / 
Daer Tityr met De fijne/ 
Catharine, Catharine, Catharine, 

Leeft ín bzeden. pi 
Siet van ’t leven der Menfchen in UR A NIA of Hemelfang « 

Fol. 162. 164,167,175,182.183,187, 193. 

Het Geftelijck Jeruſalem. 

APOCALIPS ar. 

Stemme: O Saligh Heyligh Bethlehem. 
Ofte op defe nieuw” geftelde Voys. 

Ott == — — — — 

Geeſtelijcke Hemels ſtadt / 
— — — — — — — —— en — —— — — — 

— — — — — — — — — en — — — — — — redden 

——— — — — — — 7 — — — — — — —— — — — 

— — — — — — — — — — — — — — — 

S= — — — — stant — ⸗ — — — — — — — — 
— — — — ⸗— — — — En a — — — —— — — — —— — / — — — — 

BGodts uptberko-ren hep-lig fchat / 

nn 
Een Stad waer ín Godts heerlijchhepdt / 

En fijn doozluchtighept wil fchijnen / 
Met koft'le ſteenen toeberepdt / 
Dan Fafpig en ban Criftalijnen. 

Waer muur met poorten was gebeft / 
a Gfraëls tweemael feg geflachten / 
Daer drie ten Ooſt Zun/ Moozd en Weft / 
Gelept zijn / Waer fn D'Engels wachten. Ewals 



Het Geeftelijck Jeruſalem. 247, 
Cwaelf gronden had dees muur Daer by 

Pa’s Tams en der Apoſt'len namen 0 
Fen matfe met eert Goude ep 
Op twaelf dbupfeut fraedjen tfamen. 

Dan Ametift/ Sard / en Saphyr / 
Calchedon / Copaes en Gzanaten / Ec. 
Elck pooꝛt een Peerl / maer als een vper / 
Soo blinckten hare goude ſtraten. 

Godt was daer ín den Tempel felf / 
En ’t Lam dat heerlijch was berbheben : 
Daer was geen dach noch hoog gewelf / 
Maer Godt wag 'tal/ haer lust en leben. 

Daer was noch Son noch Mane ſchijn/ 
Maer Godt en't Lam Die zijn daer Wichten: 
Daer fal’t alg glas / bol klacrhent zijn / 
Daer fal De een den and’ren flichten. ha 

De Poogten fullen open ſtaen / 
Geen nacht nach ramp fal haer bezwaren ; 
De Dolcken fullen Daer in gaen / 
Die Gods woozt doen eu dat bewaren. 

Daer fal geen bupl gefelfchap zijn / 
Geen Logenaers noch boofe monden / 
Been JB oozdenaers noch guaet fenijn / 
En fal in dees Stad zijn bevonden. 

» Wel ſalig Ban die ín het boeck / 
„Ant boeck des Lams is opgefthzeben : 
„Op die en treft noch wet noch bioeck ; 
» Maer krijgt de kroon ban an ’t eeuwig leben. 

QU niet br Al niet bupten ons booznemen: ʒijn / foo wp hier eenige 
nutte onderwijfingen / ban het menfcheiyche leben bp 

boegen / om alfoo de jeught tot zedige opmerchinge acn te por⸗ 
ren/ op Datfe doog de berpofinge bau het fingen / fich tot de les 
finge begeben / en alfoe ftoffe mogen hebben om ſich wijder te 
herluftigen, Wp fullen derhalben ong aenvang nemen bande 

A 4 Noodte 
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Nootwendigheydt des Menfche- 
lijcken gefelfchaps. 

€ JWenfche is een redelijck en gefelligh gedierte / 
bat andere Dieren berre in heerlijchhepdt ober: 

⸗ 

treft / nochtans ſoo heeft hp voben alle andere Die⸗ 
ren / zijn behoeftigheydt ſonderling ban nooden; en 

ten Ware dat God deBPeere eerft in De Werreld oude en bez 
Baegde perfoonen hadde geftelt/ of ſoodanige / die de hups- 
beftieringe konde ter hand nemen , de menfche ware ter: 
fonc in fijne geboorte en kindtsheyt geftozben / eu de werrelt 
Was ledig geweeft ban menfehen; doch God die dit heer: 
lijck fchepfel níet boor de Dieren / maer alleen Loor de 
Menſchen gemaecht hadde, Die heeft oock deſe boozfozge 
ban de hups-beftieringe Daer in gedzucht / en dat boopnaeme 
lich om bier oozfaechen; De eerfte word genomen / bande 
toeberepdinge der fpijfe/ de twede ban de nootwendighepde 
der hledinge/ De Derde ban De beſcherminge / tegens alle 
ſtrijdige en fchadelijche Dingen / de bierde bau de opboedinge 
en onderwijſiuge. Waut Dit ig feecher / Dat de menfch ban 
God / boven alle andere Dieten / met een gematigder na⸗ 
ture en fachter gerd deg lichaems ís gefchapen/ en derhals 
ben was ’ nodig Dat hp na fijne feer edele gedaente / Dat is 
na fijne berftandelijche ziele oock een lichaem hadde Dat 
Daer mede over cen quam / op dat Get een bequaem werck- 
tupg foude zijn / om fijne werchingen upt te boeren. Eu 
elijck Wp doaz Die dingen worden gevoed / waer upt wy fel: 
e beftaen : foa moft ooch het hichaem foodanig boedfel 

hebben / Dat Daer mede ober een quam / en most derhalven 
Daer boog fpijfe gekoockt / en door de konft toegeſteldt Woz: 
den / en Dat op een ander Wife als De eenvoudige nature 
hadde Lóogtgebzacht/ ten eynde Die felve den menfthe tot 
fijn boedfel/ beguaem Wwefen foude. En hierom moft men 
De Cerwe malen / upt het Meel Brood bachen / alg mede 
Dlees/ Moes / Erten/ Gzut / en Wat Diergelijche meer is / 
toeſtellen: en op Dat dít ſoude gedaen Werden / foo waft no⸗ 
Dig dater meer Menſcheu moften te famen leben / Die De 
hoft en ſpiſe Wiften te Gerepden: Soo is oock sf ee 
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berg alg een hups-gefin dat men in alles moet onderwijz 
fen: Wier toe ig Dan oock een hup nodig / alſoo Wp fou: 
der betamelijck Dechfel onder de miftige Dampen konnen lez 
ben noel woonen. Haer defe toeftellinge ban ſpijſe heb: 
ben de Dieren niet ban noode / Want fp leben ban den 
roof / ende eeten krunden en bzuchten/ Die De natuure boog te 
bzengt: maér de roofachtige Bieren ceten raauw vleeſch / en 
behoeven de toe-gemaechte noch gehoochte fpijfe niet / 
en * om de hardighend en verduwlijckheyd han haren 

2, @m de kledingen heeft men ooch nodig dat de huns⸗ 
beftieringe en fozge Wozde taegeftelt; Want dewijl al de ans 
dere Bieren / om hare onedele en aertſche natuure / founder ces 
níge fozge leben / en ban haer geboogzte af/ haer deckſel hebben / 
foo beele nodig is / als beeren / Wolle, hapr / huwt/ ſchob⸗ 
ben en diergelijcke; foo koſt de Menſch om fijn gematigde 
en edele hoedanighepd / foodanigen natuurlijchen deckſel 
níet hebben / en Kofte defe grobighept en dickheyt ban hupt / 
ban hap? / wolle en ſchobben / niet bozderlijch zijn tat De ſaer⸗ 
tigbepd en fachtighepd ban ’ berftant/ dat hp hadde om te 
leben / en alles met bzeugt te Befchouwen. En alfoo hem 
deſe Dingen gebzaken/ en Dat hy om de fachtighept ban ſiju 
bleefch / en De dumighept ban fijn hupt / beele ongemacken 
moft uptſtaen / als mede om dat hp niet naecht om De eere 
en eerbaerbept ín des Menſchen gefichte foude berfchijnen / 
foo heeft hp ban Dien grooten Godt/ een vedelijche kracht 
verkregen / Waer door hp de Konften heeft gebonden / foo 
ban Wolle / blag en andere/ niet alleen om Daer mede te 
napen / maer oock om 't felbe te weven / en tot fijne nuttig: 
bept te berepden. Dit koft ooch cen Menſch alieene uiet te 
wege bzengen / ober fulchs was de hups-beftieringe van beez 
ten nodig, op datſe malkanderen ín defe bedieninge mochten 
te hulpe komen/ en hier van heeft ooch de huys beftieringe 
haer ooefpronck genomen, 

3. Alſo alle Bieren upter nature met feeckere wapen: 
ruſtingen berften zijn / Waer mede ſy fich wegens de fcha: 
delijcke Dingen Kosten befchermen/ eu tegens hare Vpan⸗ 
den gewapent ſtaen / gelijch men dat eenige met hoor⸗ 

— nen 
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nen alg de Stieren / eenige met tanden als Wolben en Hon⸗ 
Den / andere met Klauwen/ alg Katten Weeren en Teeu⸗ 
wen / eenige met angelg als Byen / Weſpen ende Adders 
gewapent zijn / foo heeft Godt aen eenige Dieren alleen be 
ſnelheyt verleent, alg Gyten / Haſen / Warten, Ec. Demen: 
fche / Die ban alle deſe Dingen bloot ís / heeft ho in 't tegendeel 
banden gegeben en met de reden begaeft/ Waer meede hy 
fich tegens alle aen-ballen ban Beeften en andere konde 
voorſien / ſod met het toeftellen bau wallen en baftigheden / 
als met het maechen ban allerleye middelen / om de byan⸗ 
Den te berdzijven/ en om ín bzeedige ruſt te blijben woo⸗ 
nen. Cu Dit kaft oock een menſch alleene niet te Wege 
beengen / Dderhalben Was Het noodig dater beele bp 
een ander woonden / om fiel met gemeene macht te befcher: 
mert, 

4. De bierde oozfake was de opboedinge en onderwij⸗ 
finge: En nadien het feer natuurlijch is in alle Dieven dats 
fe met malkanderen paren/ foo fg de boogt-teelinge inſon⸗ 
Derhepdt ban het menfchelijche geſlachte noodig: derhal⸗ 
ben op Dat alle met ozdze foude Merde toegeftelt/ foo 
moſter nootfaechelijck eenige hups-beftieringe wefen / Waer 
Doo? alles met onderlinge genegeuthept ets hulpe konde wer⸗ 
Den beſchickt en Dat de banden des houwlijcks / dat is de 
liefde der Buderen tot de kinderen; haet foo ſoude berbinden / 
Dat de kinderen fich altijdt ſouden beblijttgen om Wederom 
den Ouderen met gelijcke vlijt en naerftighepdt te berfoz: 
gen, Want het gaet miet Den meufch niet toe als met an⸗ 
Dere Dieren / Waer ban ſchier alleene De Wijfjens de ſorzge 
Der fongen Waer nemen / en Dat noch boog een klepue rijdt. 
Wy fien Dat de Dogels hare jongen niet tanger opbrengen / 
dan alffe bleugels krijgen en honuen bliegen / maer foo haeſt 
als fp bermerchen datfe hare wierkens beginnen te roeren / 
foo lochenfe Die felbe alleugskens upt hare neften/ bliegende 
rontſomme daer heeten / ter tijdt haer De vleugels Laft en 
ſterck worden / en dan bebelenfe haet de rupmetocht/ geen 
meer fo2ge boor haer dragende. Maer de redelijke menfche 
fal fa lange als bp fijne kinderen aenftet/ ſorge dzagen / eu van 
gemoedt beweegt zijn / om haer ban alle noetdzuft te boor⸗ 
fien / en haer met alle onderwijfinge en beermaningen ter 
Godfalighepdt te bupgen / en defe tedere — * 

lieffe⸗ 
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lieffelijcke leeringe te queechen. Maer de andere Dieren 
worden / als door cen ſekere dzift der natuure / Die haer ig in: 
geftogt / fonder eenige moepte / tot haer opgelepde arbept/ gez 
{tiert / ooch in ’t gene fp niet zijn onder Wwefen : doch de menſch 
geeft ſich tot geen behoorlijck werck upter nature / maeralles 
Boet hp upt onderwifinge en unt de reden ; Derbhalben heeft 
Godt de menſche de fpraech gegeven; op dat D'een denn andes 
ren mag leeren en ín de konften en opboedinge / onderwijſen. 
GS wel waer dat wp de ſtemme met de andere Bieren gez 
meen hebben/ waer doop men de blijdtſchap / of droef hepdt / 
of janchingen/ of af keerighepdt te kennen geeft / maer dat 
meu alles met fijne engen ſtemme kan uptdzuchen/ en de gez 
Dachten en genegentheden met cen reyn gelunt te Kennen te 
geben / het recht ban’t onrecht / het noodige ban ’t onnodige 
door de ſprake onderfchepden / dat ſelbe ig alleen den mensche 
evgen/ en wordt defe uptboeringe dooz beele te wege gez 
Gzacht; Want de Buderen / om hare kinderen de deugt acn te 
pzijfen / meeten haer die feive met geſtadige vermanmgen ins 
fcherpen. Dit alles han mede niet gefcijteden dan door gez 
meenfchap der hups-beftieringe, op dat de Man fijn Dzou: 
we / de Buderen haer Kinderen / de Meeſter enn Beouwe haer 
Luechten en Boden mogen beftieren en onderwijſen. En dit 

zp foo beele wat de nootfakelijchhepdt bau de huns houdinge 
belangt) daerom fullen Wp booztgacn tat de onnoſelheydt 
des Menſchen en 

Opvoedinge der Kinderen. 
Oe omoſel de menfch ís bupten d'andere Diez 
ren/ kan een pder met opchie oogen mercken / Want 
beele andere Dieren hebben terftouc/ foo haeſt ſy 
ter Wwerreldt komen / eenig middel om Haer te gez 

neeten of om hare koſt te foechen/ of ten minſten woeden fa 
booz hare Moeders ban ailes berfozgt : maer de jonge 
nienfch / eplaeg ! hoewel díe uu het leven outfaugen heeft / 
foo moet Die berfimachten en bergaen in fijne vupleniſſe / ja 
felbe de Moeder die't hindt heeft iet wereldt gebracht; moet 
Doo? rouwe / ſmerte en ongemack berteeren: en met hare 
beucht ommekomen / indiender geen hulpe ban andere wierde 
toegeboegt/ fulcks dat de menſch / in Dat deel / veel ellendi⸗ 
get ís alg d'andere Dieren: Want de Moeder en Lindez 
ken moeten gequeecht / gekoeftert en berfozgt wozden / eerſe 

eenige 
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eenige ſterckhend berkrijgen / om fich felbe te onderhouden, 
Maer dit ig alſoo met de Dieren niet gelegen: de Wormtjes 
krunpen firachs daer heenen en ſoecken haren hoſt. De hiecr: 
kens weten terſtont na haer aes te pichen / en de grober Dier 
ven Wozden ban de Moeders alleen gevoed en opgebracht. 
Doch in den menſch word meer alg het leben / maer ooch De 
beftieringe tot de deugt en Godfalighend berepfcht: ober 
ſulcks moet Die ban jongs af / Dao? de reden gebogen / en ſoo 
haeſt hp pets begint te batten / tot De goede zeden beſtiert Wer: 
Ben: ja de Vepdenen hebben dit ten hoogften nodig geooz⸗ 
Deelt/ gelijchmen fulcks overbloedig in dat feer edele boect: 
Ken ban Plutarchus, Dat hp ban de opboedinge der kindeeen 
gefchzeven heeft / kan natefen : Waer m Ip feer teeffelijck ver⸗ 
haelt / waer in de plicht der ouderen tegeng deu kinderen gele: 
gen 39. Inſonderheyd komenſe daer fn obereen / dat dE 
Moeders boog al/ hare kinderen / is 't eenigfintg magelijch/ 

behooren te fogen/ op datfe nfet eens vreemden melch en aert 
indzincken / en alfo gelijck De Poẽten berbalen / m allerlepe 
flag ban Beeften mochten ontaerden. Want men vertelt / DAE 
eene Die met Derkens melck opgevoet was / altijd vermaeck 
hadde in Den dzeck te wentelen. En Horatius niet te vzede zijns 
De / Dat Homerus fijne Achilles afmaelt/ Dat een feer toornig / 
onafbiddelijch en Bitter man is / bzengt fijne oppoedinge Loor 
Den dag / feggende/ Dat hu in fijne jeugt op · gevoet Wag ban 
Chiron den Geataurus, ín ’t gebergte ban Ceſſalien / daer hp 
gewent was met de Beeren, Leeuwen / en milde SWwijnen te 
hechten. ’E Welch ooch Virgilius volgende, fept/ Dar fijne 
Krijgs heldinne geſoogt en op-gehoet ig met de melch ban een 
Wilde JBerrp. Taflo fingt/dat fijne Clorinds van een Tijger 
is opgebracht. Artofto berhaclt ban fijn Rogier by het mergh 
ban Leeuwen en Beeren is opgeboet : ſulcks datmren boor al/ 
willende der kinderen hepl en welvaren te gemoet gaen / haer 
in de jeugt ban alie quade ommegang moet afmanen. Ha 
Daer gebreken geen geleerde Mannen / inſonderheyd onfen 
geleerden Wollander Eraſmus, Die deft Woogden / en dat wel 
trefljck verhalen / alg datmen ban der jeugt aen / Der kinder? 
keng feechere heplige Dooz fehziften ín 't gemoed behoort te 
prenten) overmits het gene dat eenmael in t herte geveftigt 
is / haer lange Gp blift / gelijckmen ban den reuch der nieus 
we potten berhaelt/ Datfe na 't gene / Daer eerft in gehoocht 
is/ fullen vupchen. En dat Derhalben de meeſte (oase, bie 

Chꝛi⸗ 



Opvoedinge der Kinderen 253 
Ehgiftenen hier toe behoorde te ſtrecken / dat hare kinderers 
ban de wiege / ja felbe onder der Doedfterg troetelingen/ en 
der Ouderen kuskens / onder een berftandig oogdeel Wierden 
gedaen / en Darfe obet-redingen magen ín-Dzinchen die Chri- 
fto Waerdig zijn / om datter niiet is / ’t welch bafter in ’t gez 
moed kleeft / als ’t gene/ gelijck Fabius fept/ ín de kintfche Ha: 
ren Daer Wozd ingegoten : En datmen boog al/ ban der kins 
deren ooten/ De buple minne-gefangen moft af=Wweeren/ Die 
de Chriſtenen / foo binnen als buptens hups fingen / die Lup: 
ler en flozdiger zijn / alg opt het gemeene Bepdenfthe bolck _ 
heeft aengenomen/ Ec. De reden is / bermits het menſche⸗ 
lijcke verſtant meer tot de fonde als tot de deugt genegen zijns 
de / eer lichtelijck een fchadelijche boozdact aenneemt / eben 
als het firo en zwavel / het buur aen nemen. Hierom moet 
men na De raed der Poẽten / het onkrupd bp tijds upt- wies 
den / al-eer ’t eenige Woztel kan fchieten/ op Dat dooz lang 
Dzalen / Dat felbe níet tat een groote boom opwaſſe / en hef 
goede krund / Dat daer onder ſchuplt / geheel verſmoore. 

OEco- 
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OEconomia, òf Hays-beſtieringe 

Soodiefelve van C. RiPA, infijngeleerdt Boeck 
„ Jeonologia, of uytbeeldinge des verftants, by my uyt 
het Italiaens vertaelt, befchreven en uytgebeelt wort. 

H J maclde cen ſeer fratige Dzouwe ban opſicht / met een 
@lijf-tach geciert / houdende ín de flincker-handt een 

Paſſer? en in de rechter een ſtockjen of rijsken / en ter zijden 
flelden hp een Boer ban een Schip. 
@m dat tot de gelukfalighendt ban 't gemeene burgers 

lijcke leben bereifcht Wozd een berceninge ban beele hupg-ge: 
finnen / Die welche ouder gelijche Wetten leben/ en nee 

| | 002 
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Door fp wozden geregeert / ſoo is t nodig dat pder hups 
geſin met behoorlijcke ordze woede onderhouden / en onder 
befondere wetten gebzacht/ Die beel nauwer gaen als d'al: 
gemeene. Daerom ig de nauwe maniere ban ’t hups-gefin 
te vegeeren / ban de Gziecken OEconomia gebheeten: War 
alle huys · geſinnen hebben gemeenlijckdzie infichten / ou 
dat Die tot haer leben / als tot haer leden behjaoren :- te Wez 
ten de Meeſter en fijne Diengers / de Dader en fijne Kinde⸗ 
ten / de Man en fijne Weautwe : Waerom fp ooch defe 
beeldeniſſe met een ffothjen afmaelden/ om De heerſchap⸗ 
ppe Die del Meeſter heeft ober fijne Dienaers / upt te beelden. 
Maer het Roer wordt hier geftelt vooz de fozge en Begees 
ringe / Dic een Dader, moet hebben over fijne kinderen / op 
Datfe in De Zee der Kindtfche dertelheden / ban den weg des 
deugts niet afwijcken / ín welche wech de Ouders haer met 
alle blijt dr naerſtigheudt behooven-te ſtieren: tot dien op: 
ficht gebzupehten fp een @lijf-krang/ om upt te drucken / 
Dat een goet hupsg-beftierder boog alle Dingen maet beſoz⸗ 
oe 4 dat'et brede en eendzacht binnens hups onderhouden 

erde. S 5 
De Pafler leert ong / hoe Dat een pegelch fijn bermogen 

moet meten / en fich / foo beelmen mach / daer na ſchicken / 
om de uptgíft eu andere Dingen Die tot onderhoudt ban '£ 
hupsgeſin / en De geducighepd deg ſelben nodig zijn / te bez 
palen/ en dat Dooz de mate, Waer ober oock gen bups gez 
fept wozdt geluckigh te zíjn / alwaer de hupg-beftieringe doo 
zen bedaegde upg-moeder te recht wozdt in't werck gee 
Belt, gelijck oock defe Dichten te kennen geben. 

Dat Huys heeft een gewenfchteftant, 
Waer trouwlijck waeckt eens Moeders handt , 
En die met teugels vaft bewaert , 
t Geen fuynig is by een vergaert ; 
Die vreedfacm alles overfict, 
En ’t huysegefin met tucht gebiet „ 
Die oock met oordeel en met.mact : 
Opalle dingen gade flaet, — 
Wat huyseen fulcke Moeder derft, 
Dar gaet verlorenen verfterft; 
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De gekroonde Maet ; 
Des Jeughtscieraet. 

nan 0 vn on BE a as man he 

De SPAERSAEMHEYT haer Minnaers loont, 
Die fy met deugbt en Zegen kroont. 

Leerick, foete Jeught befluyt, 
Soo vraeg doch eens wat dit beduyt ? 

Hier ftaet eén PASSER eneen Maet , 

Alvaer eën Kroon boven (tact. 
Ick bid’ u let op defen fin, 
Al fchijntfe flechit, daer fteeckt wat in, 
Indien ghy wulpsen onbedacht, 
In dertelheydt, in weeld’en pracht, 
In flempen , dempen en geneught, 
Wilt flijten uwe jonge jeught , 
En dencken ’t mach’er doch op ſtaen, 
% Goedt en de werreldt fal vergaen : 
Waertoegeforgt, en dus gefpaert , 
Waer toe dus fuynighlijck bewaert ; 
Het goet dat hoort de werreldt toe , 
Hoe maeckt fich doch de menfch {oo mot ; 

En looft en forgt voor d'oude Man; 

Dat hy dock niet beleven kan? - s : 
„tis 



De Gekroonde Maect: 27 
2e Is beft dan dat ick my ga {poen , 
Wijl’t koorentje is verfch en groen : 
O domme.Jeugt! dit ’squade raedt, 
Dus{piegelt u aen defe Maer, 
En neemtden PASSER inde handt; 
En meetdaer meeudomverftand. 
Meet al wat u de Reden leert; 
Meet of ghy oock te veel verteert; 
Meet of u ftock bereycken mag , 
U dertelheyd en ommeflag , 
En meet of alles wat gy doet , 
Oock paft een redelijck gemoed. 
Wie God met goed’ren heeft voorfien ; 
Die fal dees PASSER oock gebien , 
Dat hy doch houde Mact en ftal, 
Of anders nadert fijnen val ; 
Maer wie van middelbare ftact , 
De ware Maet te buyten gaet, 
Die vint fich haeft te nauw beft, 
En felf gevangen in fijn net; 
Maer als het kale volck te milt , 
En tPonbedacht haer penning {pilt, 
En denckt danom het {paren niet, 
O ! dan naeckt fnellijck haer verdriet. 

‚ pe PASSER, die twee beenen heeft ; 
Die is’t die elck fijn Mate geeft: 
Is’t kleyn, {y moet niet verder gaen : 
Is’t groot, fy moet niet wyder (taen 3 
Dus hoeje *t maeckt of watje doet, 
Houd Maet , of ghy verlieft u goedt. 

Alſoo Wp hier de OEconomia of Huys beſtieringe / tot op⸗ 
merckinge der jonckheyd / hebben bpgeboegt / foo fal tong 
niet gualijch paffen / Dat wp deſe Mate bande Spaerſaem⸗ 
bend een Wepnig beeeder uptfirvechen/ op datfe foo wel ders 
Guden als Jongen mag tot sen Spiegel wefen/ Waer na een 
pder fich in fijn leben fat hebben te fchicken. 

Wat de Spaerfacmhepd belaugt/ Die felbe/ gelijck Ari- 
ftoteles berhaelt / 18 eene ne De twee voorznaemſte deelen 

ban 
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ban de mildigheyd / die welcke daer in beftaet / Dat wp de on: 
nodige koften ſullen ſchouwen / die de reden niet gelijck zijn / 
en Die de middel matighepd obertreden: Daerom feght Ho- 
ratius, Wilt uteeringe niet boven u neeringeftellen, dat is / 
Dat de onkoften / u inkomen niet teboben gaert / ende Bit ſelbe 
doet uren door de Spaerfaemhepd; want de wijshepyd ſchickt 
ſich on bierderlepe Wijfe omtrent de goederen/ 1 Uls fp die 
ontfangt. z Uig fp Die bewaert. 3 Als fp Die vermeerdert. 
4 Als fp Die felbe Wijflijck gebzupekt; Endefe zijn door de 
Kloeckhepd oack reguien ban andere Deugden. Afchinesdg 
Socratifche Philoſooph plag te feggen / dat men fich felbe wat 
moſt befnijden / om de overtollige onkoften |} tot onder: 
houdinge des lebens / te verminderen / na de ſpreucke / Parſi- 
monia magnum Vectigal, Dat is / Spaerſaemhend is een groote 
vente of tal. Over ſulcks wozden deſe rijcker / die tot hare Aijk⸗ 
Dom wat toe doen; en die ban hare obertollige onkoſten wat 
af-trechen. Sulcks dat de Spaerfaembepd epgentlijck is een 
befnijdinge ban noodeloofe koften: Waer ober oock Seneca 
in fijne vufte des gemoeds berhaelt / Dat ons defe Mate fal be» 
hagen, foo ons de Spaerfaemheyd eerft falbehagen, fonder 
welcke ons geen rijckdommen genoeg zijn , noch genoegh 
dullen ftrecken. Öberfulcks heeftfe geene koſtelheyd noch ders 
telheyd ban noode/ Want fp kent Wat nuten noodig is: en 
daerom ig hier oock de PASSER geftelt/ om dat dre felbe de 
Mate houd op alle ffreecken ; want gelijck de PASSER den 
ommetreck ban haren circkel níet obertreed / alſoo treet de 
Spaerſagemheyd oock niet ober / t geene burgerlijck / eer⸗ 
lick en redelijck ig. Hefiodusfepdt/ Houdt Mate, wantditis _ 
t befte in alle dingen. Derftaende dit mede ban de zedige me: 
uinge fijns felfs / Wanneer hp in fijn Siechte berfen fingt : 

% Is Gods gefchenck te houden maet » 
En dan foo meet men eerft fijn ftact , 
Wanneer men fich niet felf vergeet, 
Maer met fijn eygen voeten meet. 

En’t ís billick dat fich cen pder met fijn epgen boeten mees 
te/ op dat men fich niet grooter maeche alg men ig /tenepnde _ 
men fich / Dooz grootfe inbeeldinge en hoovaerdpe niet 
ffozte in Dingen / Daer men met eeren niet upt kan geraec: 
kers maes dat men mach uptboeren / 't gene met een —— 

date 
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Mate fg vooꝛgenomen. Oock moet men fijn ſtock niet ver⸗ 
Der fetten als fplangis/ ten epude men ſich niet onderfta wijz 

Der te fpringen alg men kan. Oach fullen wp ín alle dingen de 
Mate onderhouden / foo wel m kleedingen / koſtelheden / gez 
bouwen / alg leckerheden / die u felbe te grande dzuchen. Daers 
om fullen Wp metde Pafler, gelijck Juvenalisfent; De witte 
ban onfen epgen mond metert / op Dat wp oock Daer Dogz niet 
te fchande komen, als hp fept: 

Wanneer gy na de Vifchemarckt gaet , 
Soo ftelt voor al u mond een maet 3 
Indien u beurs niet is voorfien, 
Wilt na den beften Vifch niet bien. 
Laet varen Karpers, Baers of Snoeck, 
Soo ghy foeckt Spiering in a doeck ? 
Soo Slock-luft waft , die’t geld verdoet, 
Waer blijft dan s Vaderserf en goed ? 

Soo fal ong dan al te famen wel paffen / dat wp met den 
Paſſer onſes berftands en oogdeels/ de groote ban onfe gez 
Dachten meten / en Die felbe na het richt-fnoer ban de reden 
peplen / Want Wie de mate obertreet/ ftaet onbaſt / maer de 
date maecht alles baft en Geftandig. Een pder dzage ſich dan 
ín alle fijne handelingen na de Mate ban de vreden / en dan fal 
be — fijn beſteck ober treden / maer in fijne palen 

ijven. 
Dit moſt icknoch / O foete Jonckhend! u tot een toe-gift 

ſchencken / te meer alſoo onfe ecuwe hier in ban de Oude 
Poliandfche eenboudigherd fchijnt te ontaerden: Dewijl fp 

„haer ſchickt om alle koſtelheden / dertelheden en nieuwe mof: 
fen / Die de Mate van de Wand zeede overtreden / lichtveer⸗ 
delijch te bolgen / zijnde bp na doog zeden en Kleeden ban hare 
Dooz- Ouderen berbaftert. @verfulehs heb ich haer die tof 
een beflupt willen bereeren ;-ten epnde/ De lieve Jeugd haer 
mag binnen hare palen houden / Want Seneca ſegt in fins 
Ereurfpel ban Cropen / feer wel : 

Al wat de maet te buyten treet, 
Dat maeckt fich tot den val gereet. @ 

AP Ws: 
W El vriend / ghy hebt dus beel gefcpd : 

Is Dit De liebe Spaerfaemheyd > 
S 2 Sao 



260 De Gekroonde «Maer; 

Soo weet ick geen bekrompen hert / 
Dat noch hter dDooz niet nauwer. 
Maelt mp bier eenig gierig Menſch / 
Die leben kan na wilen wenſch / 
Eubheeft geen hert / noch gaet niet rupm / 
Maer fet den binger op den dupm / 
En paft het al met Ap en Maet / 
Ick ſeg / Dat deeg te nauwe gaet. 
Dees fo2g boozwaer Die bolt mp niet / 
Deeg Spaerfaemheyd die baert berdziet : 
Ick prijs een hert dat onbelaen / 
Is nuld / en kan wat wepden gaen. 
Waer toe gemeten en gepafi / 
Daer ong de Dood foo ſuel berraſt 

SPUDAUS 

H Ooꝛ Jonqman hooꝛt / blijf noch wat ffacn / 
Ick moet u hier Wat nauwer gaen. 

Dees Spaerfacemheyd Die heeft haer fchat / 
In hare rechterhand gevat. 
Dracat ghu waerom? ſy fpaert haer goed / 
Daer ’t oprbaer is en firechen moet, 
Snig geen Quiſt goed/ Die te mild / 
Baer penning al te dertel fpilt / 
Maer ſpaert'et tot beguamer tijd / 
Als @uijt-goed op De riemen rijt : 
En toont als dan haer milde hand / 
En doet den zwacken onderftand / 
Aen armen / krancken cn aen bzind / 
Cot onderhoud ban ’t hupsgefind / 
Enfchencht met oordeel en met maet ; 
Maer wickt voor al haer epgen flact / 
Of fn bau kranckhend ramp of pijn / 
Mocht ſchielijck oberballen zijn / 
Dat fp Dan heeft waer mee fp mach / 
Haer ſtutten in den ouder Dag / 
en hare kinders boo: den naad / 
Lan onderhanden na haer dood; 

En Oy 



week De Kale Joncker. 261 
Op dat men niet behoeft terſtond/ 
(Ce fien een ander in den mond. 
En bier toe 15 het fparen-goet. 
@m dat het peder hulpe doer. 
@ugjonge Jeugt / houd dit boog ’t left} 
Weert fparen / dat’s u alderbeſt. 

Waerfchouwinge voor Ouden en Jongen. 

V Ie altijd pleyt en recht, en groote huyſen bouwt, 
Wie dobbelten word borg, en and’ren veel vertrout» 

Wie boven ſijnen ftaet wil pralen, en hoveeren, 
Met gaften en bancker, mer flempen en vertesren , 

Wie Paerden buyten noot, en Honden houd ter jacht » 
Met veel onnut gefin en nergens op flaet acht, 

En dan noch Boelen foeckt, en over al maeckt vrinden, 
Die fal haeft Hofen Land en al Gijn goed verflinden. 

Duslet welopuftuck, eer u* verderven naeckt: 
»„ Wied'overdaed bemint, tot fchand’ en armoe raeckt. 

De Kale Joncker. 

Stemme: Courante la belle. 

H Se zydn dus berciect / 
Met bonte kleeren ban geel en groen / Daer gp me zwiert / 

Eu fpeeit foo den Monſieur/ 
En bolgt den Hoofſſchen fleur / 
Met fuicken vreemden geur ; 

Segt waerom / 
Speelt gj doch op de bom / En be trom / 
En bootst der Sotten dol gewoel à 

Die ghy gaet bolgen / dwaes en berbolgen - 
Met rafen en krioel. 

2. Gn liyckt een Edelman / 
Die met fij Kran plupm en 3wans ſoo aerdig leben kan / 

Een Árijgs-man m het beld / 
En een (no beaver Leid / 
Die fijnen bpand beid: 
Dat elck vzeeft 

* Danu ſeer trotſe geeſt / En bedeeſt 
ä @ 3 Staet⸗ 



Ì 262 ‘ De vlijtige Herderinne. 
Staet men berwondert met antfag / 
En dencht wat Harren / Ong ug ein, 
Bzaveeren dag op dag. 

3 Waer komt Deeg beeemde Haen / / 
Dees Goncher / Pzoncker upt Qarragonien ban daen 

Hy ig gehackt / gefneen / 
Aen hooft / aen arm / en been / 
En kue op fijn leen / 
t Is al goud / 

Daer hp ban —* en houwt / Ader grouwt / 
Om dat hp ís een groot Cadet / 

En al de Gzooten / Sijn Speelgenooten / 
Derwant aen t edel bed’. 

4, Gho draegt een hoog gemoed / 
Gp roemt 4 Sloten / of Hof / op Burg / op Princen goed / 

Op Hidders en op Dtaet / 
Dan zt ghy Ambaſſaet / 
En't is maer gecke pzaet : 

Wie u acht / 
Woꝛd felf van u belacht: Ghy beracht 
Wie dat niet volgt u fuof en prael / 

Wepits in u kleeden/ Aptheemſch ban zeden / 
rid doch de Uplis hael. 

‚ Baer heen loopt doch het end / 
EIS een het nme ban uw fathepd Wozd bekent 

Daer flap dan bekaepyt / 
Dan ig De kans gedzacpt & 
Wie hebdn dan gepaept? 

Als een Dot 
Wordy ban elch beſpot: Hout u tot 
» °t Eerlick leben, ſtaet / en eendzacht : 
Koemt miet van Lichen / Blijft bp gelijcken / 
» Oan Wozdr mint belacht. 

De vlijtige Herderinne. 

— Lanter-lu. 

Set u felle boetjens / ar icbe Ga-la- GE 
@zaelt doch niet foo ſoetjes / Achter 't iis Dee 

… zoet 



J … Devlijuge-Herderinne. 263 

Etten — — — — — — —— — — — — — — — — — — —— 

Taet u niet berlepden / Dooz de Welluſt en de Min; 

BEEREN — — 

Dug treet aen/ dus treet aen / Eer het Dee ſal dooien gaen. 

2. Als de Schaepkens doolen / 
Dan doolt Galathé: 
En dan fchijnt berhoolen / 
Ui haer deugde mee : 
Wie te traeg Wil hoeden / 
En bolboeren fijnen plicht / 
Sal te ſpa / tot fijn fcha / 
Swerven fijne Geptjes na. 

3. JW aer wie deugd buut leeren / 
IW oet met luft en blt / 
Al fijn finnen keeren / 
Fu fijn jonge tijd / 
@m den krans der eeren / 
@zucken om fijn edel bzepu: 
O! de deugd / ig een bzeugd / 
En een cierfel aan de Jeugd. 

4 Maerftig maet men flabeu / 
Dooꝛ de mift en douw / 
Op der Henden dzaben / 
Soo in hett’ als kouw / 
En de genle tochten / 
Dlieden en Den Covber· dranck / 
Die Dejeughd/ niet berheugd / 
Maer haer ftogt ín ongenengd. 

s. Baud u friſch en wacker 
Op der deugden pad / 
Bouwt des wijshepds Acher / 
an krijgt ahp een ſchat/ 
Die noch Beer noch Wolven / 
Noch de tijd noch ramp berteert / 
ant uglas/ loopt doch ras! 
t Toopen komt n hier te pas, 

6. Nympbjes wildp blechten / 
Eenen Lauwer-kroon? | 

D 4 Witeer 



z64 De Werreldíche Minne-Liefde, 
WVWilt'er deugd aen hechten / dn, 

Door u eeuwig loon ; 
Want wie poogt te rennen / , 
La het perch van Deugd’ en eer / 
Krijgt ban God / boog het flot / 
Wier en namaelsꝰs Hemels Mot. 

De Werreldfche Minne-Liefde. 

Gelijch die SENECA in fijn Treur-fpel 
Octavia befchriüft. | 

D E Menfch fich felven {eer bedriegt , 
KS Alsofde LIEF D’ op wiecken vliegt, 
Enzijneen Goddiefelen wreed, — 
Sijn boog en pijlen houd gereed , 
Wiens vlam en fackel * al verflint , 
Enzijn Pulcaensen Venuskind. — 
Is ydelheyd. Minis een brand, 
Een kracht in finnen en verftand , 
Die in de teere Jeugde groeyt. 
En word door weelde opgeboeyt, 
Door overdaedenledigheyd, 
En al wat tot de luften leyd , 
Indien ghy defe ftutten ſcheurt. / 
Terftond vervalt hy en hy treurt , 
In korter tijd foo zal zijn kracht, 
Verdwijnen en zijn t'onderbracht. 

Leeringe. 

D Rinckt yemand uyt een fuyver glas, 
L Soo denckt hy dit wasftof en afch ; 
Mijn Lichaem, al is’t{fehoon in íchijn , 
Sal namaels {tof en affche zijn. 

Wenfch vanGenoegen. 
A d'armoe wenfch ick niet, noch nategrooten goed : 

x N Het weynigistekleyn, te veel baert overmoed ; * hd — jee — id 



De klagende Herder en Herderinne. 265 
Dies wenich ick om * genoeg ‚ en om het wel genoegen. 
Wie dit te recht verftaet, zal zich in alles voegen. 

De klagende Herder en Herderinne, 
over de Steetfchedertelheyd , van dat men 

hare armoede in de dertele fchilderyen 
befpot enten toone ftelt. 

Tuſſchen. 

MANS en ———— 

Stemme: Roſemond dic lag gedoken. 

Trijn. Her ban dacu / mijn trouwe Herder? 
Hans. Ick kom foo ſtrackr upt der ſtee. 
Trijn. Poe dushaeftig? wil dy verdere 
Jans. arch moet weer na mijn Dee, 
T. Cp ick bid wat gaet’er om? 
H. Geple Stee · lun dzieft en Dom. 

T. Werder blijf, ick moet u bzagen, 
Herderin / ick moet nu boozt. 

T.'t Sonnetje begint te dagen / 
Herder Werder / noch een Woord : 
Woozdp niet hoe ons geflacht / 
Dan de Stee-lup wozd belacht. 

H. O gewis / haer dertelheden / 
Walgen mp tot in de ziel 
T. Wel mijn B erder / Door wat reden & 
H K Sag foo veel Dat mp mig-bict, 
T, Strecken wy haer dan tot ſpot? 
Of zijn Wp dan mal of fot: 

H. Saegdy eeng hoe dat fe pzonchen / 
Met haer zijd” en licht gewaet. 
T Zijnfe dan in weelde droncken? 
H.'t Schijnt foo aen haer wulps gelact, 
„Wie dat met fijn minder gecht / 
» elf fijn epgen chaud’ ontdeckt. 

| S Sag 



266 De klagende Herder en Herderinne; 
K Sag een Herderin gefchildert / 

Als een wulps en dertel beeld / 
t Wapz 3waepd’ om haer kruyn berwildert / 
s Had een lint met goud doo ſtreelt / 
Met een hoed bol bloem getupl. 
Maeckt doch defe Bzupd niet bupl, 

Stricken / quiſpels / peerlen/ Kanten / 
En ick weet niet Wat baoz goed. 
T. Wat doen doch deeg lanterfanten 
Hs’ Gebben Deeders op haer hoed / 
Schoenen / Kouſſen / geel of band / 
Roobaerdpe fonder gerond. 

T. Zijn top níet de flechtfte lupden / 
Die het gantfche aerdryck dzaegt? 
H. Ja wy T. Wat fal het bedunden / 
Dat men dus ons klepnhepd plaecgt 2 
Woet dan onfe flabernp / 
t Boel zijn ban haer hoobaerdy 2 

B. Wp zíjn warmen / arme flaben / 
Die dooz hagel / miſt en douw / 
Dag en nacht ſteets moeten draven / 
Dick beflabt in hett’ en houw / 
En in kanifas gedoft / 
Wꝛoeten ſlechts om kleet en hoff. 

T. Sal men dus met Herders ſpotten / 
Cegen alle aect en veen & 
H. Zijn de Stee Tup dan geen Sotten / 
Datſe fpeelen met Die geen / 
Die veracht wozden berfmaet t 
„Hoogmoed wel te gronde gact. 

T. Wacht baogtaen fulckt meer te plegen / 
@f wy raecken op De been ! 
Wildy fien ong groote zegen / 
Hoed het Dee en komt met een / 
Fn ons feer berachte klups / 
Coetſt die met u prachtig hups, 

5 H, Dau 



CER 

Heraclitusen Democritus, 

H. Dan fult ghy geen Herderinnen / 
Malen boo2 u Poobaerdp : 
Bzepdelt dach u gepie finnen / 
Pan dees balfche prancherp / 
Gencht vzy dat het Bod verdziet; 
Maer fpot met ong Herders niet. 

BEE ER BER 
EE 5 EE ECP EE Ei 8 EÀ 

Herachttus en Democritus. 

Des eenen klag / 
Is d'anders lag. 

Stemme: 

267 

225 
ERS 

Lof-fang Mariae, Of/ Lof-fang Simeonis. 

D € Werreld tiert en vaeft. 
De Werreld is berbacft, 

De Werreld ís bol plagen. 
De Werreld ig vol bzand. » 
De Werreld moogd en fpant. 
De Werreld is bol Klagen. 

De eene lacht en fingt / 
De ander fchzepten Wwzingt / 
Dus krielt'et alg de baren : 
De Taccher Democrijt , 
De Schzeper Heraclijt, 
Die konnen niet bedaren. 

„Wie ’s Werrelds doen belach;t/ 
„En op haer fothend acht / 
„Kan wijffelijchen leven : 
„Hyu fiet'er klupt op klupt / 
Der fotten malle Brund: 
„ foe kan hem lach begeven } 

El 



268 Heraclitus en Democritus. 
Al wat de HBenfch beftaet/ 

As ſot of malle daed: 
De Wijſe fehinen Sotten : 
Pp fiet al watſe doen / 
®e Sotten / pend broen / 
Wie foufe niet befpotten 

Een ander fiten weent / 
Die'g Werrelds doen befteent / — 
Eu met bekreten oogen 
Diet hp alt woeft geraes; 
De Wife ſchhnen Dwaes / 
Dus bint hp fich bedzogen. 

Hy fiet’et al berdaen / 
De deugd en eer bergaen : 
Mp fiet de liefde ſcheuren / | 
Bp fiet'er twiſt en ſtrijd / 
Bedzog en bittere nijd / 
Wie fouder niet om treuren? | 

Dus gaen Wp t'famen been/ 
Gn lacchen in geween / 
Soo flyyten onfe dagen ; 
Geluckig die in maet 
t Gelach en Weenen laet / 
En alles kan berdzagen, 

Een rreffelijck gemoed / 
Wodꝛd niet als ebb’ enn bloed / 
Sehobbelt en gedzeben ; 
Maer ’t fiet de Werreld aen / 
Wat hoog ig ondergaen / 
En foecht een ruſtig leben. 

EREA EEA LELLELERES „ae ee 

SET En EED 



Regifter der Liedekens. 
A ee a 

T had ick hondert dupfent tongen. 187 
f Alg de Bzupd pzoncht met haer Bloemen. 84 

Als ick Den gulden Daegeraed. 145 
Als Morpheus gekomen/fijn wieken genomen. 1 6o 

AI de foete Driendfchaps Land. 179 
Altijd hoed men ban krackeelen. 185 
Arerza wat al vꝛeugden. 206 
Alg ich fie ’S werrelds loop / Wat fie ick Wonder dingen 209 
Alcione ô Roningin / ubert is heel bevangen. 112 
Als Juno met haer kroon. 114 
Arme Menſchen / hoelang ſult ghy noch wzoeten. 241 

C Heiſtelijcke Úrijgs-man/ ghy moet vlijtig waken. 243 

D. 
D Es M enſchen leben vefch vergaet. 110 

De Don is al verdwenen. 71 
De ſchoone Kooſen bercieten ’t Tof. 166 
Die m’t gewoel en ín de bange lucht. 133 
Bie tederlijck gevoed / eu fachijens. 128 
Des Hemels Burgerpe berkondigt. 61 
De Cid die heeft haer tijden 62 
Des Weeren lof wil ich met helder keelen. 74 
Doen Sara fpzack Tobias aen, 89 
De Werreid geeft haer loon. 212 
De Werreld tiert en vaeft, 267 
De Werreld was bol overvloed, 223 

E. 
E Dele Griechen pronckt met gaben. 102 

Een Jongman die t cievact. 220 

E Rederick Henderick ban @affouw/ 224 
Floris aleer De Sonne daelt 208 

G Po die ín alle Welluſt leeft. 131 
Ghp bzienden Die ín bzeugt Wilt leben. 106 

Ghy zijt dooz den waen bedzoogen. 100 
Se 



Regifter der Liedekens. 
Sechroonde Maet / Maet houd ſtaet. 
Goude Roninginne / die ons hert en finuen 

H 8 

He t bzolijck lieht ſteeckt op fijn hooft. 
Pebtahp/ ó Jeugt! niet lang gefien. 

Met oude Jaer is heen / en’tnieuwme. 
Hofof Cup Wetten. 
Poe fiet Aretæa om oorſaeck ban fijn lusjens. 
Poe loog dat oock een Man. 
Bupg-befticringsbefchzijbinge/ Of OEconomias 

oe lacchen ons de Delden aen. 
oe is de arme menfch verwart. 

Poe zijdp Dus berciert / met bonte kleeren. 

ke 

1 EK fie Den dageraed / opſtijgen upt der Zee. 
Judien de menfchen/ na luft en Wenfchen. 
ndien mijn God gaf / ín mjn ouderdom. 

Indien de Nijckdom maecht getuft, 
ck arme ſchaepken kranck en teer. 

Ick wil / ich Wit upt defe Werreld gaen. 120 : 

t Is met mp nu heel verkeert Vrienden baet, quatoever- : 

In't groote aid balt heel te doen. 
% Gs hier cen tijd van vrolickhend. 

KE 
K Luchtige / ruchtige Kitte-bzoers. 

Bomt hier mifnoegent hert. 
Rnaepjens wildp echter trouwen, 

176 i 
115 

96 

159 
123 
230 

RKomninglijcke roem : OF dood van de Prins van Bohiemen. zoo 
Loningljch geſſacht. Over de dood van der Koning van Bo- 

emEne 

L 
L Ket ons met hel geklang. 

Lente die het foete leben, 
Taet ong des Heeren zegen 
Toon des werelds, 
Tieffelijcke Roosje. 
Leeriuge ban de brooshend en wenfch ban genoegen. 

202 

75 
82 
ze 

214 

EP 
264 

Nar ciflus 



Regifter der Liedekensì 
N. 

Arciſſus in een Bron. __ rot 
Moodwendighepd deg Menſchelijcken gefelfchaps, 248 

B O. 
Bꝛolijck feeft! Waer ín de cendzacht woont, 69 
‚@ Circe door u Tober-Dzanck. 165 

O ghy Moeder met beel Linders, 85 
O heerelijck Juweel. 132 
O Werreld die foo menigmael. 134 
@eendzacht! hoe zijt ghy. 143 
Ontſteeckt ô Bodlyek licht. | 169 
O bloemke dat met luft ontloken. 191 
O ſchoone quide tijden ! 107 
@nbupgeljche Menſchen. 108. 
O Geefteljche Wemels-ffad. 2456 
@pboedinge der Hinderen, ist 

| B. 
P Upchjen ban de Maegden. 17e 
© Philisu rouw wozd geſpeurt. 194 

R. 
R Ecke Zee met alu ſchatten. 13e 
Nüſt upt Den flaep ò Menſch. 67 
Nept u fuelĩe voetjes. 262 

S get eens op detijd / díe top nu beleben, 139 
Diet hier een rijck gemoed. 124 

Sophia reyne Maegt. 1: 163 
Spaerfaembepds befchrijbinge. 256 
Soete mepske Dat verflagen. 149 
Soeckt Peerlen / foecht Gefteenten. 127 
Schouwt aen die trots en hoog- geboorten. 58 

T 
T Afel-Dzienden / 't Is met mp nu heel verkeert. 176 

+ Creetaen met dees hoop / enventnaden Bever. 234. 
Citpzs geeft is uptgelaten. v f 245 

Enus mind’ Adonis. 197 
Daozdanfter ban de Nepen. 173 
he —— —— Drolijche 



Regiſter der Liedekens; 
Ozolijcke Drienden weeft berblijd. 
Perwaende Hof met al u mommerp, 
Dao eerſt zy u mijn Lof cen Heer. 
Perblijd u in dit bzolijch Feeft. 
Vꝛolijck weeft / bereenigt Paer. 
U geple Tiefd' ô Venus kind. 
Peolijche Delden lieftijck geboomt: 
Priendelijch paer Dat door den zegen. 

W 

Sflòp nu de Jonas weten. 
W dat grooter bzeugt en heerlijchhepd ban boben. 

Winter met u Dozre haken. 
Wie boor Het loven ban de gijn. 
Wie dater cen bzeedfaem hups wil fien 
Wepd oogskens/ Wit nu wepden. 
Weeſt wellekom Emanuel, 
WDie s Houwelijcks jock met foet bebel. 
Wat geraes of wat geblaes. 
; Werrelds macht ſtaet en pracht. 

Werreldfche Minne · liefde. 
Waer dooꝛ heeft de looſe booſe waen. 

A Wil van het Honing· Byeken ſingen. 

aat wilt ghy flempers guten. | 

Woelende Menſche war (werft ghy dus om $ 

Mie der Datten wijshepd fiet. 

Wie kan te vecht befpien: 

Waer ziju mijn ſuchjes gebaren, 
Wat fiet men gebeten. 
Wilt lievers / wilt dach ſcheyden. 

Waer ig trouwer Minne? 
‚Waer van daen / miju trouwe Werder 
Weg balfehe roem en eer Die’ menſchen / Ec 

Waerfchouwinge voor Ouden en Jongen. 

EYNDE 



De laerfte Vernieuwde — 

KIR: A N I As 
o 

FERENMOE TS A NGE 
Zijnde het II Deel van BELLEROPHONS 

of LusrT tot WyYsHeEYD. 

Maer 19 

Veele Hiftorifche en Chriftelijke Gefangen,ftich= 
telijke Liedekensen Gedigten, uyt de Schriften des Ou- 
den en Nieuwen Verbonds, tot opweckinge des God- 

faligen levens, leerlijck werden voorgeftelt. 

Door D. P. Pers. 

Allen Menſchen / ter gendacht / foo wel tot leſen als ſin 
gen / bertoont: en op nieuws deurgaens met nieuwe 
gebonden Dopfen bermeerdert / neffeng andere treffe: 

lijcke Geſangen op de Muſijck Poten geftelt. 

De Mufijck door CoRnNeris pe Liez vw gecorrigeert; 

PA mfterdam , Gedruckr voor de Wed: van Gisbert de Groot , opde 
Nieuweneijck, tuſſchen de twee Haerlemmer fluyfen , in de 

groote Bybel, 1695, Met Priviltgie. 
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Atie te geert ;-JAEU 

PRIVILEGIE, Ô 
%lfoo ong Herroont is bp be Wed. han Michiel de Groot, Boeck 

berikoopfter tot Wmfterbam; Pat Mp op nieuws gedzucht hadde / fear 5 

{oude mogen Bf 
\ J 1 Dz0gi 4 

Joen Qzl Eude Dat fp BEHOUDE 
et boorſz Boeck gebonden tin wet geco 

e den f blratbeecq ban ou — ẽpt 
eu daer van bebeooelock te doen blycken / alles of pepne haa her 
Dien te verlfefen-Enbe ten dien: be Puppliante defen antenne 
te èn Scytòpe magen genieten als na behoren. Kaften wp at 
pgelichten vien her aengaen mach dar ſp de Papplianre van 
De van Defgrikdoen/ laten Fu gebogen. ‚ruftelgch: bzedelijc | 
Ich geniëten en geb2upchen / c de Alle heler tet. contt arie. Gepan Û 

hangen den 
Ere 

ín ben Hage on der onfen graatén Zegele hier aen Doen. 
24 Zuip hin ’t Zaer ons Reeren eu Saligmakers dupſent ſes hond 
een-cn-vathtigge OS tt 

Ter Ordonnantie van de Staten 

SIMON van BEAUMONT. 



his, | Fol. 3 

_ VOOR-REDEN 
| Over 

BAND 
Of , 

HEMEL-ZANGH, 

Aen den Godvruchtige Lefer. 

Rent Chhadde, Aendachtige Lefer , voordes 
14 KAS Jen venige [lichtige en vermaechelijckedicha 
{DAN ten en gefangen, onder den naem Bellero- 
gem. phon, of Luft tot Wijsheyt, zytgegewen ; 

dat ik vermerckte dat by veelen met groote luft en yver 
wierden aengenomen; waer in ick voornamelyck dit oogh- 
merck hadde,om door defe maniere van dichten,de Jeugt 
van veele geyle en onbefchofte Liedekens af te trecken „en 
onder veele nieuwe voyfen, eenige lieflijcke en zedige flof= 
feninte voeren, op datfe daer door aengelockt, de andere 
verwerpen , en defe metter tid mochten omhelſen: daer 
in ik der Genees-meefters wijfe nabootſte, die den kranc= 
ken vergulde pillen vertoonen , waer onder de genefinge 
is verborgen. Want veele mijne gefangen lefende , wier- 
den ten eerftente rugh gehouden , om datfe al te zwaer= 
hoofdigh en te fchriftaurlijch fcheenen; en om defe dan 
te locken, had ick daer na eenige Poëtifche onder ge 
voeght, doch met een geheel ander oog-wit; niet om 
haer vande Schriftmurlycke af te leyden, maer om haer 
onder defe verbloemsde maniere, als door een lock-aess 
liſtigh te vangen, Want fy bebelfen wiet anders als een 

42 acne 



hd 

A Voor-REDEN.. 5 
aenleydinge tot de deugt, gelich yder kan na-fpenrens 
En hier door zyn ooch veelen niet alleen aen gelockt,maer — 
gok vyerig gemaeckt, om die felven te lefen ente fina 
gen, Doch geliyck alle hoſt, niet op alle tongen even _ 
fmaeckelychis , foo is't ooch gebeurt „dat ſommige defti- 
_geengoede Mannen, daer over wat fmaelden , als ofſe 

ven deele na de Godvruchtigheyt , enten deele na de Wea 
relt ſmaeckten; daer 't defe goede Luyden nochtans hadde 
betaemt, teoverwegen „darter niet in fchuylde, dat of de 
Godvruchtigheyt of de goede Zedenwas fchadelyck. En 
bier op bad ick gelet , want wie flechts vaneen befadight 
aordeel is, verftact feer wel „dat men of de Hiftorienof 
Poeten tot ſodanigh ooghwit wel maghin-voeren, ge= 
lijchmen dat meeft by alle God-geleerden fiet geſchieden. 
't Bewijs hier vante halen, ts de Sonneeenkaerste ont : 
fleken. Salcx dat ick my daer in niet hell te ontſchuldi- 
gen. Evenwel om alle aenſtoot den eenvondigen te bene- 
en, hebickdefe dichten en gefangen , op eenige winter 

fche avonden by een geftelt „ en die ſelve meerendeels ge- 
trocken, foo uyt de Heylige [loffen des Ouden en Nieu- : 
wen Verbonts , als uyt de zedelyche en leerlycke inval 
len „en dat na de gebraykelijck ffe voyfen veeler Pfalmen : 
Davids en Liedekens , die onder 't volck verkeeren, als « 
mede na de nieuwe ſtemmen die nu in fwang gaen, Hoe 
U E.defe fallen gevallen , daer van verwacht ik alleen 
u goede genegentheyt , met vafter hope , datfe oock alfoo 
fullen werden aengenomen. Want min oogwit ss al- 
teen, alle menfchen hier door te (lichten, enniemantte 
ergeren, maer vanalle ondengt af te leyden, Doch alfo 
ick, my un deſe ſtoffe meende te verlnftigen, bevond’ ick, 
daer in meer ârbeydt alsik hadde gemeent. Teneerften, 
door de ongewoonte , als die ket dichten alreede had ach- 

: ter 



B OO VOOR-REDEN. 5 

ter den bank geworpen; ookom datik, eenfoobreedeen 

overvloedige ſoſſe, in foo enge palen moff beflyten , en de 
Hiflorien,leeringen , rim, en woorden,na alle vallen en 

woyfen voegen. Want ick fie dat op ae ſtelling aer woor- 

den , ’t zp die van fachtof hart geluyt zijn, by veelen, 
weynig wort gelet ; aengeſien die door ’t drayen en fingen 

evemvel konnen werden geboogen, Voor die gene die hun- 

ne dichten uyt de geef? roe-ftellen, daer voor is cen breede 
aweyde ; maer fich aen de Schriftuure en Hiſtorien foo be- 
Pnopt te binden , en de leeringen daer uyt te trechen, daer 
op valt meer bedenchen, alhoewel ich my fomrijtsoock 
feo nauw niet heb gebonden. En alfoo de ſinnen, geffadig 
in eerhjche oefeningen moeten befigh werden gehouden, 
heb ick oock eenige winterfche avanden niet vergeefs wil. 
ben laten doorflippen » dat ich niet eenige invallen op ’t pa= 
pier ſoude flellen. Ich heb dan de luft hervat, eneenize 
dichten en gefangen ontworpen , die ick foo uyt de Heylige 
Schrift, Hiſtorien, Philoſophen, als onde ſtichtelijche, La- 
inſche Poeten, heb geirocken; alles tot dien eynde „om 
de Jeugt van veele nieuwe gefangen af te leyden, en 
door defe nieuwe voyfen die felve weder na de deugt re 
flieren: Waer over ick die met Muſijck-noten hebbe ge- 
cicrt, dat ick hier na , foo my de Heere fpaert , onder de 
name van Leeden Gefangen , hoope int licht te gevers, 
G ebruyckiſe dan tot nwer ſtichtinge. Vaert wel 

UE. Dienſtwillige. 

Dircx Prierersz Pers; 

A3 — 
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INLEYDINGE 
Van de Scheppinge der 

WEE RORSE PTSD 
Nadien ick mine gedichten van den eerften AMenſche 

hebbe aengevangen, ſoo ſal't niet onaengenaem zijn 
dat ick een korte voorreden wan de Scheppinge der 
werreldt , als tot cen inleydinge toe lele, en den Lofer, 
tot verwonderinge defer heerlijchheyt, als buyten 
ſich felve voere, op dat hy met Luft alle defe overtreffen 
bijckheydt magh aenfchouwen. 

HN % en Schepper aller dingen, defe groote 
SAR werreldt in begin, uyt niet hadde ge- 

fchapen, heeft hy die te gelijck met verfcheyde ge- 
dachten en uytmuntende fchoonheden gegiert, 
als met ontallijcke klaer-blinckende Sterren, die 
hy wonderbaerlijck in de circulen of ronden heeft 
geftelt, en door de ftoffen onderfcheyden, ftor- — 
tende in de bovenfte lichamen vreemde invloe- 
vingen, om deſe onderfte deelen , te voeden en 
te onderhouden, gevende * vuur kracht om te 
branden, en alle fchadelijcke dingen te verteeren, 
en de noodige te verwarmen en te bewaren. En _ 
na dat hy dir alles in ordre hadde toegeftelt, heeft 
hy delocht mer feer fchoone beeldeniffen onder- 

Sf) A dat de groote en onbegrijpelijcke God, 

‘fcheyden, en die felve met alderhande flagh van 
lieflijcke en quinckelerende Vogeltjes vervult : 
het water heeft hy met Walviflchen en Zee- 

| — fchep- 



EE  INLEIDINGE. — 
ſchepſelen, als mede met ontallijcke Viſſchen 
verſorgt. En wie foude konnen uyt=fpreken hoe 
wonderbaerlijck hy ’t aerdrijck met verfcheyden 
revieren, bergen, en felfame {lagh van boomen, 
en gewaflen, kruyden, bloemen, dieren en krach. 
ten heeft gegiert, die als, uyc haer ingewant , 
voort komen , als metalen, te weten, het gout, 
filver, tin, koper, yfer, edel gefteenten, {ware . 

_fteenen om te bouwen, met fpringende en chri- 
ftallijne Fonteynen en Beecken , die overal uyt- 
borrelen. Doch alle defe wonderheden , waren in 
Godts oogen niet met alle , ten ware hy in dit 
heerlijck Paleys eenen hadde geftelt „ die dit alles 

„met groote verwonderinge koft befchouwen en 
overwegen, en te gelijck tor fijn luft en onder- 

houdinge gebruycken: op dat hy, daer door; 
opgeweckt zijnde, altijdt foude ftoffe hebben, 
om den heerlijcken Schepper defer dingen , te lo- 
ven, prijfen en dancken. En om dit uyt te voe- 
ren, heeft hy daer in een Menfche geftelt , die 
daer was gemaeckt na fijn Evenbeelt , die hy tot 
defen eynde daer infette, evenalseen groot Ko- 
ningh, die een Stadt bouwde, daer eenen in- 
ftelt , dien een yder om fijnent wille moer ghe- 
hoorfamen en onderdanigh zijn, en die door fijn 
gefagh en aenfien , alles moft uyr-voeren. Alfoo 
heeft onfe God, de Koning aller Koningen, en 
Heer aller heeren, den Menfche, daer inallege- 
welt en macht overgegeven, op dat hy foude 
heerfchen over alles wat leven hadde ontfangen, 
niet alleene , dat hy de dieren en aerde fich foude 
onderdanigh maken, maer oock dar hy daer door 

A 4 te 



Ss 7 ENDEUDINGE | 
te meer újnen Schepper en Godt foudebeminne $ 

en eeren, die het opperfte eynde en goetis, en _ 
waer door hy een Menſche is geworden, die: met 
reden is begaeft. En als men dit overweegt, ſo 
heeft men wel ftoffe, om uyt te roepen, Ogroo- 
te en goedertierne Godt! die ons enalle Creatu- 
ren, ja Hemel en Aerde, met alle vercierfelen , 
rijckdommen en welluftigheden gefchapen, en _ 
ons foo veele given en weldaden hebt gefchonc= 
ken: Enantegendeel, O ghy trage en ondanck- 
bare meních! die foo flaperigh en \ verduft, alle 
defe dingen niet erkent , noch fich over defe heer- 
lijckheden en wonderen niet ontroert noch be- 
weegt, om dien heerlijcken Schepper van alle de- 
fe dingen te prijfen en te dancken. Maer de rede- 
lijcke menſch, wanneer hy alle defe werken Gods 
overweegde, voorwaer hy foude ftoffe vinden , 
om in yder deel, vandegefchapenedingen, hoe 
fleght ſy oock in onfe oogen mogen fchijnen, des — 
Sche ppers wijsheyt, mogentheyt, goetheyt en 
voorforge te prijfen, die een yder dingh na fijn 
ordre en aert, foo bequamelijck heefe ‘gevoeghr 
en leen ‚ dat al des menfchen wijsheyts 
dock in de alderflechtfte dingen daer over moet 
verftommen. Want wat is doch de werrelt an- 
dersalseen open Boeck , waer u yt de volwaſſene, 
Godt konnen leeren en fien, ja daer de kleyne 
Kinderkens haer voedtfeluyttrecken? Ja uyt de 
leefinge van dit Boeck (te weten de Werrelt) heb- 
ben de Heydenen geleert datter een Godt was, 
alhoewel d’eene op dees, en d'ander opdie wijfe. 
Ja als wy de Werrelt van ’ ooften tot het welten , 

van 
hd 
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Ga INLEIDINGE: 9 

van ‘t zuyden totꝰt noorden overloopen, en der 
verlopene eeuwen overwegen, en de Koninck- 
rijcken en Herders hutten doorfien , foo fal men 
altijd bevinden, datfe hare gewoonten , Gods- 
dienften en Offerhanden hebben gehadt , hoewel 
verwart en fonder gront. Niet te min quamenfe 
hier in doorgaens overeen, datter een Godt moft 
‘Zijn, die dit alles hadde gefchapen. En als men 
de werrelt en alle deelen wel overweeght, foo 
zijnder vijf dingen, die door een gelovige Spie- 
gelinge, ons hier van konnen overreden en lee- 
ren, te weten: r. Datter een Godtis. 2. Dat 
hy eenighis. 3. Dat de werrelt een begin heeft. 
4 Dat die van Godt beftiert wort en onderhouden. 
5. Dat alles 1s gefchapen tot lof en prijs des Schep. 
pers. En dit na ‘t gevoelen der Chriftelijcke en 
geleerde Schrijvers ingevoert hebbende, fal ich 
yder in de heerhijcke (chepfelen Godes verheugen , 
op dat hy een levendigh wercktuygh magh wefen , 
om door de kennifle Godts, en Jefu Chriſti, 
fijne fchepfelen te beminnen, en Godt voor alle 
defe weldaden te dancken. En om dit alles met 
ftichtinge en vermaeck te plegen, hebben wy on- 

fe gefangen daer na gerecht, dat daer in Godts 
lof over al {oude uyt blincken. Gebruycktſe tot 
ftichtinge, gelijckte uvt goeder meeninge van 
ons zijn ingeftelt , beginnende van den Menſche 
Adam af, en wat ons voorts foo uyt het Oude 
„en Nieuwe Teftament, als andere zedelijcke 
ftoffen, tot opweckinge der Godtfaligheyr is 
voor-gevallen, 

As __‚ Adam 
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Adam verwondert over de Wicneldeià 
Gods, fpringt als uyt den 

flaep —* + 

Stemme: O! eenigh Voedfel van mijn Jeughe. 
Of, Kitc eAllemande. 

mat fie ich Der al ‘onder aen? 
Ick moet mijn God den Schepper loven / 

Die t foo eerlijck ſchiep bam boven: 
SV > Wier is Dou / hier i is Maen / hier is Locht} 

bier ig Licht / 
Det gefternt/ het gedzaep en gezwaen / in t geficht / 

Dooꝛ de macht / eu kracht / ban Gods hand / 
K Diede aerd' / het geboomt / en het krund / en het grag / 
K Die de beucht / en het loof / het geſprupt / en 't gewas / 

De beuchtbaerhept ban ’t tant / 
En roept met herten mont / 
Unt een verheugde gront / 
Poe fal ich mijnen Schepper loben / 
Die 't foo cierlijch ſchien ban boven à 

2. Boelacht my defe Kuft-hof aen! 
“fa tis ong ailes onderdaeu / 
Wa ick fie voor mijn oogen zweben / 
fu eeu friſch en eeu jeughdigh leben / 

&phoeraot/ ep boe paers / ep hoe blaeuw / en hoe wit / 
En hoe geel / ep hoe groen / ep ae bzuyn / als een git / 

Kk Die de Appel, eu de eer / en Limoen: 
K Die de Qoot / K ſie de Hars / ’ fie de Vijgh en de Daunf/ 
5 Die Salaoet / Kk fie het Moes / en Get Krupt totte e Strupſ. 

| Kk Diede Peupen/ en Citroen / 
Deel terw en eel geloos } 
wan Tely / Bioemen Hoos / 
Pau ruyckend Kkrupden boog De ſinnen / 
Wie fou dit dach niet beminnen? 

3, Doe 



Adam verwondert over Godswercken. ar 

_ 3. Woe weeldzigh ſpringt dit foet gediect / 
Dat dus boog onfe oogen zwiert / 
En met een bzfendelijck gewemel. 

Ciecrt alfo fcifch op d'aertſche Hemel / 
Siet het Paert / bp den Stier / en de Leeuw bp het Schaep/ 
iet den Wolf / bp het Tam / ende Dos / bp den Aep / 

En oock de Bep bp den Olyphant. 
Diet de Swaen/ bpden Gans, ende Strups/ Papegan/ 
iet de Hhaeu / bp de Wen / en de Upl / bp de Grap / 

De Diſchjes aen het firand / 
Woe tierigh pder ſpringt / 
Doe't Machtegaettje fingt / 

En dits rot nut ons armer menfthen / 
Wat foumen meer honnen wenſchen? 

4. Maer noch foo was t boer mp berdziet / 
Indien ick had mijn Aef jen niet / 

Die unt mijn Eb God heeft gegeben / 
Cot bermeerd’ring ban onfe Meben : 

Wier ig lief D' / hier is bzee/ hier is luſt / hier is bzeugt / 
Is vol hoop / Lol geloof / t is bal trooſt eu geneugte 

Ep wat heerljcker Paradijs! 
Daer ie * / daer noch twiſt / Daer noch nijt / noch krac: 

eel / 
Daer noch ſorg / daer noch bzeeg/ ſchuplt ín t vrolijck prieel / 

daer alleen Godes prijs. 
O Wat een Wonder werck 
Ls in dees aerdfche Kerck? 

God wil daer in ons Houwljck zeeg nen / 
En met fijnen Dauw bereeg nen, 

Eva 
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t 

_Evadoorde Slange overredet, ver- 
leydr haren Man, Geref: 3. 

Stemme: Bli jdfchap van my vliet. 

S Yet eens op den Staet/ ban dees eerft getrouwden / 
Daer deg niders haet / foo veel ouepis brouwde; 

Want de loofe Slangh / daor de lift gedzeben / 
Dooꝛ fijn fchoone ſangh / bracht haer in het fneben / Slange. 
Die het ſtrengh gebod / bau dien grooten God / 

Sloeg foo pdel ín de wint: 
Als hp daor ve vrucht / daer noch elck om ſucht / 

Yad Bit Act jen foo berblint / 
Dat ſy leend heer aoren / en haer liet behooren / 

Dooꝛ der Slangen ſchoone praet / 
Op dat fp alg Goden / boven ’s Bemels boden / 

ouden weten goet en quaet. 
z. Ep wat fchoonder ſmaeck! ep hoe lief ín d'soge! Eva; 

Sep ff / Wat bermaech ! ep nu fal ick pogen / 
@at mijn liebe Man / fich ooch mach verheugen / 
En de fmacch hier ban / ooch genieten meugen. 
Ach! mijn liebe Dzouw / in wat grooter roum Adam; 

Hebdy ons eplaecs gebracht : 
Dat gu hebt gefmaecht : lacs wy ſtaen hier naccht ! 

Dooz Soden vooꝛ ons geflacht : 
Ep blecht Dijge- bladen / Want ick ben beladen / 

Door Gods ſtem en dzepgement / 
Ick geboel fijn tooren / *t ig met ong verlooren / 

Al ons lupfter is geſchent. 
3. Ick fie onſe ſtraf / laet ons nu berfchuplen / 

Of m'tdoncker graf / of mm diepe kuplen / 
Want ick fie nu klaer / Dat ich Gods geboden / 
Soo getrouw als Waer / reuchloos ben ontbloden: 
N Sie mijn aechte leen / Die ich unt boog heen / 

opt te dechen was gewoon: 
KHeb dao? defe dacd / Gods gehad berfmaet / 

Die 't foo firenglijck had verboon: 
Ach! hoogmoedig pogen / hoe zijn wp bedrogen / 

Dooꝛ geblep en overmoed / 
Dat wp daoz ’ ſchoon ſpreeclien / fao ſtracks zijn bes weeken / 

En berooft ban’t hoogſte goet. 
„4. Taes 



14 Tegens de Nijdt. 1 
4. Taes! nu is de menſch / dooz dees bal bedozbenf / dd 
» Gu heel bupteu wenſch / lebendig geftogben : ib 
s, Wilt hem Die verwond / Wederom oprechten / — 

„Dat hs mag de fand / en den Dood bebechten: 4 
„Dat der Drouwen zaet / Daer ons hoop op ſtaet / J 

„Ous een trooſt zy ín der nood: 
„Dat de gerdſche luſt / in ons Werd gebluft / 

„En getrooſt maeckt in den dood: 
„Dat wp ong gewennen / uwe waerhept kennen / 

„En zijn in’ gelaof gebeft / 
„Op dat wp doo lagen / nach daog waen bedzogen / " 

‚Rogen kiefen 'calderbeft. i 

De Mufijck hier van fiet in de Luft tot Wijsheyd. 
Sieteensopdetijd. Fol. 161. 

— ⸗ — 

Auguſtinus in fijne Stad Godts, doet van 
den val onfer eerfter Ouderen, dit verhael. 

V An aenbegin, feyt hy, waren wy heylig en rechtvaer- 
dig: foo dickwiisalsick fegge, wy waren, laet ons foo 
dickwils verfuchten, dat wy onwaerdeerlijcke ſchat- 

ten verlooren hebben; want de Menfche, door de edelheyt 
fijnder natuure, die hy ín fijne Scheppinge hadde ontfangen, . 
was de aldervoornaemfte onder alle lichamelijcke Schepfe- 
len; doch daer na, door fijne veranderlijckheyt in de zonde 
vervallende, is hy de verachtfte van alle Schepfelen gewor- 
den: en dat is geen wonder} want daer alle andere Schepfe- 
len haten ftant bewaerden , en van de ordre die hun van den 
Schepper was voorgeftelr, niet af weecken, foo is de Meníche 
alleen, door het zondigen, van God af-geweken, en heeft 
fich felve bedorven. | 

Cainen Abel. Tegens de Nijdt, Genef. 4. 
Stemme: Schoonfte Nympje. 

je Ko en Hijd dar ſnoode beeft / 
Bergt ſich meeft 

Onder Broeders / onder Deienden / 



esgens de Nijde, 
_&n fp fpzepd haer bitter gal / 

_ Ober al / 
Waerje foecht gp fultfe binden. 

ze Abel, Die fijn Schaepjeus werd / 
Op der hepd / 

En fijn Offer Bode bzachte / 
En het malfte ban het Lam / 

Of den Bam / 
Cot een danckbaer offer flachte. 

3. Deſe koft oock niet ontgaen / 
Stout beftaen / 

En fijn bzaedere nydigh poogen / 
Om dat Bod fijn Offerhand / 

| Dan ’t Laut / 
Niet fo fmaechelijk was ín d'oogen. 

4. Godt die Caïns gramſchap fiet / 
Achtſe niet / 

_ @m dat ſijne fond belette / 
Dat fijn offer en de blam / 

Opwaerts klam / 
En t merck in den gront berplette, 

5. Want waer Haet en Nijdt geoept acap 
Daer fal ffaen / 
Send en ondeugt booz de deuren 5 
Doch ghy fult met aller macht 

Houden Wacht / 
Datfe u niet bzeng in treuren. 

6. Wier upt fchepte Nijdt haer gront / 
En fp bond / | | 

Stof om binnigtijck te Wonden / 
En de ſnoode broeder-moozt / 

Mont gehoort / 
Gzoende door dees vuple ſonden. 

7. Onde / ſuoode bupte Dijdt / 
Die De tijdt / 

Liet fog breede wortels ſchieten / 
Dat m' ooch Waer men komt af gact / 

MMyudt en haet/ 
Siet in Berch en Cellen vlieten. 
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6 De Tooren. Bouwers te Babel. 
8. Ogy peft die ſtadig weeet / 

fu’ gemoet / | 
En bedwelmt ons goe gedachten & — 
Ja gp bzeugt doo: u bedruf / 

Diel en lijf / 
Pat s' op recht noch reden achten. 

„9. Laet dan Beer dat ſnoo gefpaps / 
„Apt ons hus / 

„ @n ang zielen 37u berfhoben / 
„Bouwter liefd' en eendzacht in / 

„ En cen fin / 
„Die genepgd ig God te loven, 

De Tooren-bouwerste Babel, 
Genef. 11. 

Stemme: Maximikaen van Boffu Of / Als mijn ſtondleyn 
voor handen is. Of / Het Heyl is ons gekomen fiet. 
@f/ Uyt dieper noot fchrey ick -„@f/ O God 

wy dancken dijner goedt, 

D E twerrelt was bol obermaed / 
Dol weelde / pracht en ſonden / 

Bant pder ſtofte op fiju goet / 
Op lift en ſſimme bonden; 
Ja dees beemerelhept kroop voort / 
Soo dat men God oock Wiid’ genboozt / 
En fijnen raed doorgronden. 

2. Dies baugt men eenen Cooren aen / 
Wiens tap de locht fau vaken / 
Om ſoo ba trappen op te gaen / 
En Gades Stoel genaken : 
Men metft / men kluft eu woelter baft/_ 
Men torſt/ men fleept „en bzeugt Den laſt / 
En vozdert fijne ais 

3. God 
| 



Tooren van Babel. 

3. Godt fag ban boben na beneen 
En op der menfchen poogen / 
En ſprack men lupftert na geen veen / 
Dies fal ick t niet gedoogen : 
t Is een geflacht err oock een tael / 
Dies ich haer ſpraeck wil t'eenemael — 
Derwarren beoz mijn oogen, 

4. Baer ſtont men doe en keeck baft Lang/ 
Men wiſt geen hulp te binden / 
Kiep D'een om hout / om kalck / of tang / 
Fen tafte als de blinden / 
t Was al ín 't wildt en ongedaen / 
Men koſt malkander uiet berftaen / 
Poe dat men ’t oock befinden. 

5. Dus ffrafte Godt der trotfen lift / 
En hun uptfinnig doolen / : 
Dat fB Dooz onberftand en twiſt / 
Perfchuplden in de hoolen : 
De een bloog Ooſt / en D'ander Weft / 
fa pder zweefde op het left / 
Eot na de bepde poolen, - 

6. Ghy Babel-bouwers houdt u ruft f 
Met u verwarde fiunen / 
Moe derf DP Dus upt dertel luft / 
Soo fouten Daed beginnen à 
Bhp weet hoe Bodt den trotfen knelt / 
En haer bedrijf te gronde belt / 
Dies fulòp niet gewinnen. 

7. Want Bodt ís alg een blam die blaccht) 
Diet onkrupt fal berfmooren : 

_ ier Dat gp 't heplig vper niet raeckt / 
En gp fult moeten hooren: 
Sp neug-Wijg wilt mijn werck befpien / 
En in Godts diepe oozdeel fien / 
Geboelt weer Godes tooren, 

B 

1 7 

Abra⸗ 



——
 

4 
—
2
 

nd
r 

Pe
 

tE
 

dn 
a 

df 

E
T
E
N
 

I
K
 

I
N
U
 

e
n
 

E
E
 

E
r
 

E
E
N
 

I
E
E
E
 

E
E
E
 

T
E
N
T
 

C
N
E
S
 

| / —
 

| I
 

ad
d 

| 

| î
 

NN 
N 

Di 



tg 4 

Abraham onderftaet fijn Soon Iſaac te 5 
offeren, Genef. 22. 

Stemme: Oflaep, Ôfoeteflaep, duurt langei 

At ſtrijd en vamp ontruft een broom gemoedt 
Wat kropt de menſch beel ſtormen op mm ’t bloed} 

_ Moe firibbelt onfe wil / eer datſe ſtil / 
ich tot ’s Weeren juck / eu des werelds druck / 
Sich tot ’g Heeten juck / Wil wermen: 
©! ’tígeen Paerd feer quaet om mennen. 

2. Maer Abraham bolffandig ín de deugd / 
Hooꝛt Gods bebel/ dat hy fijn faete bzeugd / 
Sijn lief en eenig Bind / en feer bemind / 
Cot een Offerhand / íu Morias land / 
Cot een Offer hand fou flachten : 
Hoe woelt het hert vol nare Klachten * 

3 Wp front bzoeg op en fadelt D°Ezel baft / 
Hy loofde hout / en leydꝰ daer op Den laft: 
Yp liet fijn dienaets ſtaen / en heeft gelaen / 
Maac met het hout / en dooz hope ſtout / 
elfs het mes en bper gedzagen / 
En’ hont ten Kutaer op-geflagen. 

4. Wel Dader fende Doon, 't is nu gedaen / 
Waer ís het Schaep / Dar fal ten offer gaen : 
Po fprack God fal't berfien / en 't moet gefchien / 
Mits neemt hp ſjn Eind / dat hu ſtrickt en bind / 

AMits neemt bp fijn mes om keelen : 
Denckt hoe des Daders fiunen ſpeelen. 

5. De Engel Gods betette Dit bedzijf / 
En riep / en vaecht u % nd niet acu fijn lijf: 
Sch fie dat ga God vreeſt / upt herten Geeft / 
Want ghp hebt u Soon / wet gefchzoomt te Doon / 
Maer dit liebe Lind fijn leven / 
Om mijnent Wil gantſch t'overgeben. 

6. Cerwijl dat Bod nach met Abraham fpzack / 
Diet ho een Fam berwart m eene tach: 
Wp offert Die ten brand / een feecher pand. / 
‘Om fijn danckbaer Gert / Ju verloſt pt mert / 

2 

\ 



20 Jacobs danckbaerheyde; 
Om ſijn danckbaer hert te togen / LA 
Als Die vaer ftond boer Godes oogen. 

7. Be Engelfprach/ God zwoer fo Dieren eed / 
Om uiwetrouw / dat gp u Lind bergeet / 
Dat hierom u geſlacht / in taten kracht / 
Sat alg 't ſaut aen Zee / als De fierven mee / 
Sal in ſijne gunſt bermeere / 
Om dat gr hebt gebzeeft den Deere, 

Siet de Mufijck-Noten in de Luft tot Wijsheyt. Dic in 
‘tgewoel, eninde bangelucht. Fol. 110. | 

Jacobs danckbaerheyt, Genef. 32. IO. 

ek ben te fnoode aller barmhertigheyten trouwe die gy 
aen my hebt bewefen , want ick hadde niet meer als 
defen Staf, doen ick over de Jordane Sing, maer ne 
ben ick tottwee heyren geworden. 

Pſal. ros. Een yder moet totdefentijden, &c. 

W El op mijn ziele wilt doch mercken / 
Op Sades wanderlijche wercken / 

Oy fijnen zegen / Die hy doet 
Den menſchen / tot haer oberbloet: 
us wilt hem een danck-offer alam 
Ontſteken / díe ban herten quam. 

2. Bolght jacobs ſpooꝛ / Die fijn weldaden 
Enzegen/ hem door Gods genade / 
So mildelijck / upt niet / berleent / 
Dus danchbaerlijch met Bad bereent / 
So dat hy vder menſch geeft ſtof / 
Cot cen volmaeckt en danckbaer lof. 
3. Ickben / fephp/ ò Bod! te fnode/ 

Noch fo beel zegens niet ban node / 
Als gp aen uwen knecht bewijft , 
Die u ban ziel en gan prijſt/ 

U trouw 



re bl 
Et Jacobs danckbaerheydt. ar 

' 

U trouw en u barmbertighepd / 
Die gp mp flechte man berend. Ht | 

4 Wat wag ick / alg ick moſt berlaten / 
Muin Daders hups/ gaen, mijnder ſtraten? 
Wat waer ick als ick bp mijn Dom / 
Hem dienen moft ín bzees en ſchꝛoom? 
En dzijven mer deeg Werder ffaf / 
Sijn Dee en Schaepkens op en af. 

s. Met defen ſtaf ben ick getreden / 
Dan mijnen Dader flecht in Kleden : 
Aer defen ftaf was ick gelaen / 
Als ick trat ober Den Gozdaen : 
Eu defe fiaf was al mijn goed / 
Wijn rickdom en mijn ober bloed, 

6. Ach Peer! nu fie ich uwen zegen / 
EC wee Heyren hels ick nu berfsregen / 
In plaets ban deſen dorren fiaf / 
en zegen Die mp God dus gaf / 
Een zegen / hondertfout belaen / 
Als deuppels op de belden ſtaen. 

7. Hoe hebdy mp na fo beet lijden / 
Dooꝛ uwe weldaet doen herblijden 
GEy hebt mp na beel flabernp / 
Gemaeckt nu flabelgog en ban / 
Dat ich met bee en hupsgefin / 

Le Pen 

_@ooz u berkrijgh dit groot gewin. 

8. „Indien elch menfch wou obertwegen/ 
» De goedhera Gods en fijneu zegen / 
» Oie peen pder heeft befcheert / 
„Hu bleef m fijne ziel verneert / 
» En danchte Bod in zjn gemoet / 
» Doog alle weldaed dte hp Daer. 

9e » JBaer Wp migbeupecken Godes gaben / 
» En ziju gelijck ondanchbze flaven /, 
„Die unt de flabernp berloit / 
» Gerft moeten wroeten om de koft ; 
» Baer nu ong God gezegent heeft / * 
„Een pder trots en Prachtig leeftc. | A, 

B 3 Jefph 



az 

Fofeph van fijne Broeders verkocht , en in | Egypten vervoert, Geref: 37. 

Stemme: Rofemont die lag gedooken , &c. 

&lden bintmen dat Gebroeders / 
Altyd trecken eenen iijn: 

Hangt d'een meer aen °t oog des moeders / 
Strache foo falder afguntt ziju / 
Dat oock haet en nijd Hier zweeft / 
Jofeph u een boozbeelt geeft. 

z. Wp bont fijne bzoeders t'ſamen / 
Die te Dothan bp malkaer / 
Stracks een {nood verbond beramen / 
Doe fp Wierden hem gewaer: 
Slaen wp defen dromer doot / 
Domp'len wp Gem ín Den floot, 

3. Dan bermerckt hp Wat fijn Doomen / 
Wat ſijn konft hem helpen kan: 
Laet ons daerom gantſch niet ſchroomen / 
Want geen menfche Weeter ban : 
eggen wp dat een gedrocht / 
Joſeph heeft om hals gebeocht. 

4 t Eel gemeten / dupfent tungen / 
Pꝛangde haer ontfielt gemoed / 
Die haer boesthept foo koft bungen / 
Dat (n fpaerde ’t jonge bloed / . 
Ziyjud’ haer ſnoodheyt dus geftut / 
Wierpen s' hem ín eene put. 

5. Wier lag ’t jonge hert te karmen / 
Maer ’t aeweeten had geen tuft : 

| t Was eplacp ! en och armen! 
‚ Eu haer nijd die fcheen gebluft : 

Ruben fipzack u niet bemoꝛſt / 
Noch na 's Broeders bloet niet doet, 

6, Siet 

— 



| J⸗ſepb van ſijne Broeders verkocht, pe * 
6. Siet hier komen d' Iſmalijten / 

Taet hp zijn cen dienſtbaer knecht / 
Dan foo kan men ’t niemand wijten A 
Dan gefchiet den Dromer vecht: 
Mier wierd” Jofeph doe verkocht 
En in flabernp gebzocht. 

7. Pu wag aen dees buple fonde 
Poch een logen-plaefter baft ; 
Dies beftreecht men dese wonde / : 
Met een fchandelijche quaſt / 
En men doopt'er Jofephs rock/ 
Ant bloed ban een Gepte· bock. 

8, Hier ging ’t op eeu ſtroom ban weenen / 
Die oock ’t ſteenen hart verbrack: 
Pader! Dader! flaecht u ſteenen / 
Kiepen fp en houd gemach / 
Want een wild heeft hem verſcheurt: 
Dader! niet miſtrooſtig treurt, 

9. tWasgefchiet/ t wasniette Weeren / / 
% Hertſeer moft nu zijn geleen ; 
Maer Bod wift dit quaet te keeren / 
Cot bertroofting ban ’t gemeen : 
t Quaed ban ’s bzoeders boos gemord / 
Weerde God weerom tot goed. 

10, ‚©! waer liefd’ en trouw mach woonen / 
» En daer broeders eenig zijn / 
„Daer fal Bod dat hups bekroonen / 
» En verjagen ’t quaed fenijn ? 
Want de twiſt en haet moet baogt / 
„Als menna Gods wetten hoozt, 

55 1 Jofephs 



34 ne rv GR 

Jofephs kuysheyt , Genef. 39. 

Stemme: C' ef? ce Mars. Of/ 'k Wil van het 
honing byeken. 

J Ofeph na flaberny berheben / 
En ontfien / 

JV oft nu door hooger geeft gedzeben / 
Elck gebien ; 

Soo dat hy / heerfchappn / 
Voerd' ober hacv’ en gout / hem toebertrout. 

2. Hy zijnde friſch en knap ban leden / 
En gelaet / 

Wacker in tael / en foet ban zeden / 
ijs in Kaet / 

Wiens gemoed / feces het goed 
Beoogd’ in al fijn werck / bol ooge-merch. 

3e t Oog gmg bier op deeg fchoonbept wepde / 
Waer fu rrat : 

_Potiphars wijf hem tagen lepde / 
En vergat 

Ware plicht / dooz ‘t geficht / 
Dau defe frifiche bloem / Der deugden roem. 

4. Woe derf een oogh dooz min ontfteecken / 
Dit beftaen 2 

@m foo dooꝛ dꝛift ben geple treecken / 
Landen aen / 

Deſen knecht / Die oprecht / 
jus Heeren Dienft flact acht / bp dag en nacht, 

5. Hoe fp hem tochelt tot de minne / 
% Hert ís kupſch: 

Deugde Die laet haer niet verwinnen / 
@at fp’t Bups / 

Ende Trouw / ban een Dros / 
pu fchenden / daer de laf, baert korte ruſt 



| Jofephs kuysheyt. 25 
6. Moe datfe oock door flinchfe tochten / 

em befpiet / 
xi haet aire oeh lift bermochten / 

em pet : 
ene fp blept/ ſtracks bp fchept / 
En upt haer handen blucht / * naer geſucht. 

7. Sp grijpt den mantel en gaet krijten / 
Wee! ach wee! 

Siet híer De finoodhepd en ’t verwijten 
Dan de Hebzee: 

Deſe daed / man! dach laet / 
Dep firaffen Door u hand. Jp wat een fchand ? 

8, Wier op wierd' Jofeph ſtracks gebange / 
Om fiju deugt : 

Sod Die berloftehem/ eer lange / 
Dooꝛ beel ik 

Soo dat hp / log en bep / 
Upt lijden wierd’ berblijt / tot ’s Deoutwen fpijt. 

> 9, Wend af u oog ban pdeiheden / 
Wiebe Feugt: 

» Walgt ban de geyle wulpſigheden / 
» Daer geen bzeugt / 
» daer de ſmert / in het hert / 
> @utbonkt woꝛt dooz haer brand /in ’t eel verſtand. 

»__ 10, Teert doch ban Joſeph kupshept minnen : 
Wilt weg blien / 

» „Eer dat gp foud u kupfiche ſinnen / 
2 d'Ontucht bien : | 
„Houd ubups/ vepn en kupích ; 
» Bant Godt woont felber in / by ſtilck geſin. 

B5 tofepbs 
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27 

Yofephs Broeders komen om kooren, en 
orden vanhem bekent, Gen. 44, 45. 

- Stemme Amarilli mia bella. 

H Se narampen tegenheden / 
& Aen beoome ziel vpt dzuck noch Wwogt verheben / 
Yan Jofeph tupgnis geben? 
Die eerſt een ſſaef: Pu Doꝛſt wozt aengebeden / 
Om fijn wshept en zegen: 
| Met bzeemde Dolcken / 
Sijn Broeders daer berfchijnen / 
Jet haer tienen / met haer tienen / met haer tienen / 

En haer tolcken. f 

2. Jofeph ín fich felf verflagen / 
Dꝛaeqd haer feer ficaf / wie / en ban waer fp guamen ; 
Sy fepden t hem by namen : 
Hpt Canaan, Want Wp ban honger klagen / 
t Schjnt dat God ong Wil plagen / 

Wp ſoecken hooren / 
Dooꝛ onfen ouden Dader / 
Been Derraders, geen Derraders/ geen Derraders 
| Hebdy booten, 

3. Wp sijn twaelf ban eenen Bloede / 
Een iffer jong / maer d'ander ís berloren / 
Dat wp baeck moeten hooren. EEEN 
Meen niet alfoo / indien gp trouw ban moede / Jofeph ; 
Wil u flucks beenen ſpoeden / 

En bzengt den jongen / 
@f blijft híer all’ gevangen. 
Och hoe bange! och hoe bange! och hoe bange! 
Ì Datſe fongen, 

4. Sp gaen met den laft geladen / 
daer epgen geld fp ín Gaer fachen bonden : 
©@m Benjamin berbonden/ _ 
Om wien fn 't ſaem Den Dader herilijck baden ; A 

| aer 



28. Joſeph verwellekomt fijne Broeders, J 
an 

Maer ho bant niet geraden / — 
Dijn Soon te derben; j 

Op dat fijn grijſe harren / x B 
Noch fijn jaren, nach fijn jaren / noch fijn jaren / | 

Schielijck fierben, 

s. Boe klopt Jofephs hert ban binnen / 
anneer hp fag fijn Bzoeders tot hem nad zen? * 

t Bloed krieid hem door de adren 
Hy toefd' haer Wel / en toetfte haer ſinnen / 
Om ſoo flof te gewinnen : 4J 

Hy buid’ haer ſacken / Â 
Om haer te achtertjalen / 
ant cen fchale / bant een fchale / bant een ſchale 

{u haer pachen. 

6. Wierlag't hert geprangt in fchzoeben : Jofeph. 
Trecht gp ben wech / maer Benjamin blijft mijnen, 
%ch God wat banger pijnen ! 
Hoe fal de ziel ons Daders fich bedzoeben! Broeders. 
Ach moet ha Dit bepzoeben ! 

Taet ons gebeden / 
U hert en ziel dDooz-dzingen. 
Ach! watdingen / ach! watdingen/ ach! Wat dingen / 

Geſchien heden, 

7. Hier boeft upt een zee ban Weenen / 
Wanneer hp fpzach / als dat hp was haer Beoeder / 
En feu zijn haer behoeder: 
Wat vaer gekrijt war jammer en Wat fleenen / 
En wat beeugde met eenen ! 

t Wert moſt hier fcheuren / 
Dooꝛ 't kuſſen en berblijden / 
Watte tijden! wattetijden! Watte tijden ! 

@ug gebeuren. 

De Maufijk Get in de Luft tot Wijsheyt. Zityrs geeft. 
Fol, 217, … 

Moy-, 



J 

Moſes in ’t Water door Pharaos Doch- 
teropgehaelt, Exod, 1.en 2. Cap. 

Stemme: Engelíche Fortuyn. @f/ Fortuyn ey lacs bedroeft; 

D € zegen Godts bloept midden in de Nüijdt / 
Gochk lIſraeltot Der Epypters ſpijt: 
Soo datmen poogd / dooz een ſeer ſtrengh beſlupt / 
t Hebzeeufche Dolck ten gront te roepen unt. 
Den Dezoet-wijfs felf die wierde ſtracks geboon / 
Dat fp de Dzucht des meeders fouden doon / 
Soo ras een Soon ter werreldt Was gebaert; 
Maer fp berfoepde Pharoos wreede aert. 
Syvꝛeesden Godt / en ſenden / dit geflacht 
Heeft / boorons komſt / haer vzucht al boort gebracht, 
Een ſtercke flagh ban Pzouwen heeft De Hebrzee; 
Maer haer bepranghde ſtracks cen ander Wee. 
__ Een wzeedt gebodt. Men meft ban ffonden aen / 
Sijn handen aen het jonge manſchap flaen / 
En índe bloet verſmooren defen hoop / 
Soo racchte licht gant ch Iſrel op ter loop. 
De Dꝛouw ban een LTevijt / die bergd’ haer Dzucht/ 
* langh ſo mocht / bol hertfeer en gefucht; Moyſis Moeder: 
Doch alſoo voodt bepaelt ig / Dooz geen wet / 
Bepeckts een kiſt / daer fp haer Soon in fet. 

Hier Dzeef Dat ſchaep in biezen eu in riet / 
De moederlaes ! ban berr’/ Dit droebigh fiet / 
En Pharoos * Lint / om baden / uut-gegaen/ * Dochter) 
Sagqh in het kroos / Dit driftig wieghjen aen. , 

Daer Juffer haelt het fchzijnken ust het lifch / 
Per Lnaepje weent. Sy upt medogenis 
Soegt / dit is hier ban een Hebree gelept / 
Gaetroepteen Min / Die ’t alles Doe befchent. 
De moeder felf/ bleef moeder / en Woet min / 
Sy koeftert dat en heeft’et na haer fin / 
En t kreegh den naem ban Moyfes , Dug bertaelt / 
Om dat het upt het water was gehaclt. 
Soo balt dan Godts beſtieringh anders upt / 
— UK t Wel De menſch in fijn gemoedt beflupr: 

_ r 

—— 

„En 



30 David van Samuel gefalft. | 
„ En defe Man verhief Godt tot een Helt / 
„Die bn fijn Woet op Sina heeft bertelt. 
„Die dooz Godts macht boog Pharao koſt beftaen / 
„En 8 wichlaers konſt deed’ ín den grondt vergaen / 
„Bie 't Joodſche bolck bracht dooz Ger roode 4Pepꝛ / 
„Daer Pharao verſoop metalfijnd2epg. J— 

— zE id R * id 

David van Samuel gefalft. 

Eenfdeelsden 151 Pfal. byden Grieken naeregevolgt. 

Stemme: Doen Daphne d’overfchoone Maegt. 

A ILS David ín ſijn friſſche Jeugd. 
Met Teeuwen en Beyren in boſch en op hep / 

Daft kampt’ / en had’ geen foeter beeugd / | 

Alg Geptjeg en Schaepjens mm klabere wen / 4 

Sonahp/ fpzong hp/ en ſtelde fijn ſnaren / | 

En fpeelde op de fouter / foo bzolck lede : 
Pp fat in fchaduw en onder De blaren / 

én queeld'er Godts lof op fijn Harders tiet: 

Siende fiju wond’gen aen / ban harten onbelaen / 

Pacht hu baft over in fijnen ſin / 

Ghy zijt het/ o Godt! dien ick hertelijck min. — 

2. Godt had dit ſoete Herders Kindt / 

Door hooge/ vermoogen / om t eed le gemoed / 4 

Gefchit/ eu upt fijn Bzoeders beſint / 4 

Ce fiellen/ en heffen / tot hooger goed : 

Harder / Warder / u Dee en U Schaepjes/ 

ðept noch een poosjen eu lupſtert na mp / 

Ghy fulter niet blijven een Harders Knaepje / 

Alaer wogden een Beer / dus leefter nu zp; 

Laet nu u Geptjes ſtaen / 
Meert una Godts bermaen : 

Denchkt vry dat hp u in hooger ffand / 

Wil ſtellen Dao fijne vermogende hand. 

3. Want David wag van fchoonder fact / 

Pan leden befireden / en ros van geficht / 

Wiens deugdt en cerbaerlijck gelaet / 

Su pder eens ziele cen voorbeeldt fiicht, 
Stael 



David en Goliath: 31 
Staet op / ſprack Godt / en falft dach deſen 
Samuel, deſe is mijn knecht / 
Dic ick boog allen heb upt-gelefen/ / 
Wandelt voor mp en handelt oprecht ; 
Wp goot op 't beplig beepn / 
d Olp feer frifch en reyn: 
Tettende David op 's Heeren ſtem / 
So daclde Godts Geeft en fijn ganft ober hem. 

David overwint Goliath, 1 Sam. 27. 

Etemme: Nu leef ick in ’ verdriet. Of / Als ik uyt wandlen ga; 

H Se hoogmoed / vooꝛ den bal / het trotfe hert beknelt / 
Beſchout daer ban dees Reus / die Wonder ſterke heldt / 

Die Godes hep? befchimt / en trotſt dien grooten Godt /- 
Die al der ftauten roem en pdelhept befpot. 
2. Dit s GoliachbanGath, Die rupm feg ellen groot / 
Een helm en Pantzier dzoeg / en fich ten fivijde boot / 
Wiens fchinkelg wel befchut / een fchilt dzoeg ier, fijn boef, 
Gen zware ſpies / Waer meed’ hp Iſtel tacten dorſt. 
… 3. Wel iſſer dan geen heldt in Sauls gantfche hepa / 
Die met nap waeg den ſtrijd / en toon ſich hand gebeer 
Die t onderling gevecht aenbaert / oft D'eene zp / 
De ever winning treft/ eu D'ander flavernp 
4. Oeeg ſchimp die dagelijchs de Philiſteens dee / 
Met tergen tor den firijd / Dee Saul ín ’t herte wee; 
Eu David onderwijl hp 't Dee Dreef af cn aen / 
Breeg laft dat hp na’ hepg fou tot fijn broeders gaen. 

s. Wp geeft fich Doo: 't bevel / ſyns Daders / op den tocht / 
En heefter bzoot en kaes fijn broeders toe-gebzogt / 
Wv fag Iſraels hep; ſtaen wonderliſck bebert / 
Cu greep een heiden moed / door een ‘berbozgen geeft. 
6. @e Beufe tratter boor met een beemeeten acht / 
Eu heeft Iſraels hepz bejouwt en upt-gelacht / 
Cn David Die dat hooet / Dit pochen cn verwijt / 
Die baat ſich vapz her hep2 / te treden in den ſtrijdt. 

Sun broeders ſeer vergramt beſtraften fijn opſet; 
daer Dabid op beloft ban Sau! eeft geiet: 
HP Woet boo hem gebzacht. Aen feyp/ u niet bedziegt / 

Want 



— 
32 David en Goliath; 
Want gp niet inden krijg / alsandze/sijtgetwiegts t—?: 

8. Sch heb fep David, Teeuw en Beer wel eer bermant / 
Wanneer Die tjonge Dee / ten roof had aengerant ; 
Sou ick Dan D'oubefneen / en Die Godts hep: befpot / 

Onutſien? wel aen/ fep Saul, gaet ín den naem van Godt. 
9. Men ged hem ’t Barnas aen en ’t zwaert op fijne zp / / 

Maer David ongewoon / dees harde flaverup / ' 
Sep dat een herders kindt / niet paſte ſulck geweer / 
Met flinger en met ſtaf / Daer wild' hp hem te keer. 

to. Dijf ſteenen upt de beeck / hy ín fijn taffche ſtack. 
Als Goliath Dien Lnaep hem nad’zen fag / hp ſprack / 
Wel ben ick dan eeu hondt / dat gy komt meteen fiaft - 
Ick zweer bp Godt! u vleeſch gevaeckt niet in het graf. ‘ 

si, Bach — fep gh komt met ſpietſe / ſthildt en 
3waerdt / | | 

Maer ín ’s Weeren Naem / Dies ben ick onberbaect s 
En Iſrael fal fien / dat niet daog ſtercke macht / 
Maer door des Veeren handt / Dit Wert te weeg gebracht. 

12, De Keuſe ſtelt fich fchzap /en David grijpt een ſteen / 
En flingeet ín fijn fter / dat hp daer tupmelt heen ! 
Pp neemt Goliaths zwaert en hackt hem af den kop / 
En’ Philiſtijnſche heyz / verſchrickt dat fpeeld’ haes op. 
>» 13. Wie dooꝛt geloobe kampt / en oogt alleen op Godt) 
„Ontfiet noch; trots / noch macht / noch aller menfchen (pot: 
„En wie op fijn beloft / des bpandtsg lift berftoozt / 
„Gedenckt dat Godt alleen / De eere toe-behoogt, | 
» 14, Want fo Bodt voor u ſtrijd / en wil dat gu bertoint/ 
„ Pet Kind dat Woet een man / De Reuſe wozt een Hint. 
» Wet wepuig is genoeg / het groot is alte beel / 
„WManneer Bodt vooz u kampt dan hebt gu ’t befte deel. 

Siet de Mufijck in de Luft tot Wijsheydt, 
‚ Oheerelijchjuweel, Fol. 104. 

Rey 



33 
Reye der Iaëliifche Vrouwen ; 

1 Samuel 18. 

Saul heeft duyfent, en David tien duyfent geflagen. 

Stemme : Bergamafto, Een/ twee / Drie/ Ec, 
| Ofte op defe nieuwe geftelde Vois. 

GE SE 
“get hier eens de bzeughd' bedrijven / Eni het 

— — Et 
wonderlijck krioel / Dan ders rd eg Wi oen) / 

nnn — — — — — ⸗ — — — —— — — — 
— — — —— — — ee — — — — — 

— e — — ⸗ — ⸗ — — — — — — — — — 

— — — — 

“Dat, — en Tat — — 

2. Siet hier komen fp met Deelen / 
En met lieffelijck geklang / 
Siet haer op Camboeren fpeelen / 
Met een briendelijck gefang. 

3. Siet de epen haer bermaechen/ 
Siet haer ’t hert eens open gaen : 

Hooꝛt dees wonderlijcke ſaecken / 
En hoes’ op der harpen flaen. 

4. Sy verheffen hare keeltjes / 
Dol gejupgh en foet geftupt / 
En fp bootſen met haer beeltjes / 
Lof der Helden overlupt. 

5. Saul dupfent heeft berflagen / 
Maer Daer is noch grooter Weldt - 
David heeft den prijs gedragen / 
En — dupfent neer gebelt. 

Lof / dat hun dees Dzouwtjens fangen / 
ant een gul en reyn gemoed / 
Saul lagh ín ’t hert gezongen / 
En dat firemde Daer ín roet. 

7. @nhploerde feer dooz flepen / 
Hoe bhp dit doch Wzeechen fou: 

€ Saul 



54 Abigail en David. | 1 
Saul kreeg fijn booſe grepen / — 

David die verdzeef fijn rouw. 
8. Als Gp op der Harpen fpeelde / 

Doen nam Saul fijnen ſpiet / 
Daer meet tweemael niet Geel fcheelde / 
Dat hp daer fijn leben liet. — 
„ 9 Dus baert waerhepd dickwijls tooten / 
„Dleyen qunft / vooz Die Daer blept; 

Doch de waerhepd moet men hooren). 
„Waerhend dient 'er ſteets geſent. 

— — — 

Abigail verzoet den toren Davids, 
3 Sam, 25. 

Stemme: O fchoone Cariclë. 

H Ooe dat een ſtreng gemoed / / 
Voor ’s Dzouwen deugt feer dickwils wert berfacht / 

Dat ſtriblig en berwoet / 
Alleen op ſtraf en wzaeck · luſt was bedacht; > 

So vercht nochtans der Pzꝛouwen aert 
Dat ſich de gramſchap felf bedaert. 

2. Als David ſijn geſin/ 
Cot Nabal fand / om ſpijs / tot onderhoud / 

En liet upt-goeder min’ / 
{em groeten / ſprack hn ſchamperlijck en ſtont / 

Pp had met David niet te Doen / 
JW aer moft daer mee fijn Perders voen/ 

\ 3. Dies David gantfch ontftelt / 
Sijn knapen ruft en moedigt tot den tocht / 

Op dater firachg in't beld / 
Al Nabals bolck fou werden omgebzocht : 

Abigail Die Dit verſtond - 
Bedachte ſtracks een kloecke Lond. 

4. Abigail was ſchoon / 
Een Dzouw met wijshepd en met reen begaeft / 

Die's maus berlepte hoon / 

Door sedighend cn kloeck belepd begraeft : 
Dv ruft haer Ezels en gefpan/- 
Doog ’t onder ftand ban baren mar. 

5 2e 
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ern, 
Abigail en David, 

5. Splaed’ daer blees en bzood/ 
Deel mal: Dijgen/ Feel en lang Kazijn / 

| Om foa tontgaen den nood / 
Daer bp twee fleſſchen bol muſchate wijn / 

Om foo getrooft haer gunfitebien/ / 
Eu foo des Deld-heers geim t'ontblien, 

6- Sp ſtijgt van D'Ezel af / 
En biel dooz David op haer aenficht neer : 

O held! berzoet u ffraf / 
Betoomt u dzift / en let Doch op u eer / 

Mijn man foo dwaes alg onbedocht f 
Heeft ons ín defe vamp gebrocht. 

7. Soo waer de Veere leeft / 
Die Beef belet dat gy geen bloed en plengt / 

@nsg onfchult plaetfe geeft / 
Op dat u ziel dees wzeedheyd níet gehengt; 

Dp beengen utot onderftand / 
hbe zegen ban ons Dee en Land. 

8. Bergeeft ò Teer! ons quaed / 
Sod ſal u hurs berrijcken en geflacht / 

Dus fchenckt ong u genaed / 
HU bpand hp fal geben ín u macht : 

En als u God dees weldaed doet - 
Gedenckt dan wederom het goed. 

9. Gelooft zy God den Weer / 
Spꝛack David, die u heden tot my fend : 

Gezegent noch beel meer / 
Dat ick mijn handen oock níet heb gefchent : 

U reden met de deugt bereent / 
Dermurwen t hert hoe ’t was berfteent. 

ro, Gek neem u gaven aen / 
Eu ſpreeck / foo waer de God Iſraels leeft / 

t En waer gp ’t had gedaen / 
U Jan en bolk Waer doog het zwaert geſueeft / 

us trecht met beede na u man / 
Want u gefmeeck mp fiillen kan. 

- .‚ Sie hoe een hart gemoed / 
si „Door 8 —* deugd’ en wijſe zeedigheyd / 
» Han werden gantſch — 

Doof 



| 26 David en Bathzeba. 

Dooꝛ goed onthael / en dooz een kloeck belept: 
„O! Wie geniet fo bꝛabve Dzoutw / 
„Daer zegent God de rechte Trouw, 

Siet de Mafijck-Noten in Luft tot Wijsheydt, 
Komt hier mifnoegend hert. Fol. 123, 

Daviden Bathzeba, 2 Sam. 11. 

Stemme: De May die ons de groente geeft. Of/ 
Het vinnigh ftralen vande Son. @f/ Hansjen 

fneet het koren, &c. 

D & oogen na de deughd geftiert / 
Zijn fpiegelg ban ons leben : Ä 

Pooz t oogh / waerom God alles ciect / 
Meeft hpt bermaech gegeven, 

2, Eplaes wat is ’t een wanchel licht / 
Wanneer ons oogen fpeelen / 

Wanneer fp loncken doog ’t geficht / 
En onfe finnen ſtreelen. 

3. tEZijn benfters in de geple min / 
Zu fakkelg die daar branden: 
Wanneer het beelt daer flonkert ín / 
Dan boerens’ ans tot fchanden. 

4. Is ’t Wonder dat een flecht berftand/ 
Dooꝛt flick’ren Wozd bedzogen 
@ neen ! eens Konincks herte bzand / 
oog 't firalen ban fijn oogen. 

s. Een Man / eenMan na Godes hert / 
Die laet fich ober winnen / 
Die ban de luft betoberd werd / 
oor ’ tock’len ban De finnen. 

6. Yp fach de ſchoone Bathzeba , 
In ꝯ t filb’re flroomtje baden; 
De oogen / toost fen bau fijn fcha / 
Die hebben hem herraden. 

7. Wp locktfe rot onkupſche min / 
En ſchent haer fupb’re leden / 

Feng 



David en Bathzeba. 37 

Eens anders beouw. Derdoolde fin 8 
Poe fireefdp tegeng reden? 

8. Alg ’t eene guaet nu Was gefchiet / 
Perdubbelt hp fijn fonden / 
Uriam, haren man/ bp liet / 
Vooꝛ ín de ſpitſe wonden. 

9. De Man is doodt. De Deouwe treurt / 
Pp wil het ſtuck berbeelen ; 
ABaer Nathan ’s Roninghs berte fcheurt / 
En dzepabt hem Gods beveelen. 

ro. Pp pranght hem dooz gelijckenis / 
Baer dooz hy wert berflagen / 
Pant Schaepken / Dat genomen is / 
En ho begint ce klagen. 

11. Bpfehzert) 6 Heer! ich heb misdaen / 
En uwen toorn ontfleechen : 
Wilt met mp níet in ’t oordeel gaen / 
K Ben ban mijn God geweechen. 

12. @ooz ’toogh ig Evaeerft berboert / 
Ja ſtercke en oock wijfen : 
Betoomt u luſt / hoe 't oogh oock loert / 
En hebt boog ’t quaet afgrijfen. 

13. »» Uw oogen Wend bau pdelhepdt / 
„En ſtiertz'op's Weeren wegen ; 
„Op dat u luft noch waen Lerlept / 
AMaer fleetg mooght deughde plegen. 

Pſalm sr. Kort gevolght na de laetſte 
overſettinge. 

Stemme: Ontfermt u over my, &c. 

G Enaed’ 6 Bod! nauwe goedighept / 
Delgh upt mijn fond’ / nau bacmbertigheden / 

Ey wafch mp doch ban dD'ongerechtigheden / 
En repnigh mp ban zonden eu boogtent: 
Mijn fonde ſtaet mp altijt bao2’tgeficht / 
Hen u alleen heb ich al °t quaet bedzeven / 
Want gp zijt Heer! vechtbeerdigk in tgericht /- 
In 't fpzeeken vecht / en reyn ín t vonnis geben. 

C 3 Miju 



Den 51 Palm. 
Mijn moeder heeft in fande mp ontfaen / 
Ick ben in ongerechtiaheptgeboorent 
Doch ghy hebt Inft de waerhept ſteets te hooren / 
En doet in't hert u Wijshept mp berffaen : 
Ontfondigh mp met Bfop/ maeckt mu reyn / 
Dat ick als ſneeuw / werd' witter / boor u oogen / 
Dat mijn gebeent/ Daozu/ berbgijfelt hlepn / 
De beeughde fal en blijdtfchap hooren mogen. 

Vooꝛ mijne fond’ doch niet af-keerigh weeft / 
En delgh dach upt mijn’ ongerechtigheden : 
Schep een reyn hert / ò God: in mijne leden / 
En mp bernieuw met uwen baften Geeft ; 
Derwerp mp doch niet van u aengeficht / 
En wilt ban mp u PepPge Geeft niet Weeren : 
U Geeft Der bepmoedt zp mijn ſteun en licht / 
De bzeughd’ uw’s heplg laet in mijn ziele heeren. 

Soo fal ick dan den obertreders zijn / 
Een baech / Waer dooz ick haer u wegen leere / 
Op dat fich foo de Sondaer recht bekeere : 
Dan bloet-fchuldt / doch berloft en fupbert mp, 
O Godt mijns heyls! laet mijne tongh altijt / 
U vecht en u gerechthept bzolijck loven ; 
Dat ick u roem berhalen magh met blt / 
Weer open my De lippen daer · en· boben. 

Aen Offerhand’ hebt ghn doch Weer geen luft ; 
Maut anders foud’ ick u die willigh geben : 
Brand-offer walgt boor u / doog ’t guaed bedzeben/ 
Maer ’t offer Godts dat ig een ſtille ruſt; 
Ja't is een geeft gebrokenen verneert 
dant ghy fult geen berflagen hert bevrachten / 
Doet Sion wel na u wilen begeert / 
Wilt Salems muur herbouwen dooz u krachten. 

Dan ſuldy zijn dooz d' offerhaud’ verheught / 
Dooꝛ een bzandt-offer Der gerechtigheden / 

Al⸗ 
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Klachte der Joden. 39 
Als up de Darren off'ren / Door gebeden / 
ger uautaer/ bol Goddelicke vreugt. 

Klachte der Joden. 

Navolginge van den 137 Pfalm. 

Btemme: Aen water vlieten Babylon. @f/ Lof-fang 
van Zacharias. 

RE — ——— 33 

gee en Id 

NG t Ws wp aen Babels water-bant / Met drucken 

3 Daft zweefden ín een droeve ſtant / Met ons ge: 
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z vouwbegooten:  @ngtranen dzoopen 
4 loofs-genooten / 
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2. Maer ín at deſe deuk en ſmaet / 
Dees ſlabernnm en banden / 
Derfochten fp met foete praet: 
Gefangen van ons Landen: 
Ta in ong meefte treurighepd / 
Soo fcherften ft upt dertelhepd, 

„€ 4 Cu! 



40 Klacg-gefangderJooden; 
Ey! wilt ons deuntjens fingen / á 
Dan Zion, daer gp dus op bouwt / * 
Daer u geſlacht foo beel af houdt / 
Ja wonderlijche dingen. 

3. Woe ſouden Wp ín Dit berdeiet / 
En in foo beeemde Wanden / 
Den Veere fingen eenig Tiedt 
Dan 't wonder ſijnder handen ; 
Jerufalem bergeet ick dy / 
H rechte haudt bergelde mp / 
Ger fal mijn tonge kleben / 
En aen ’t gehemelt zijn gehecht / 
Ger ick u waerhept en urecht / 
Vergeten fal mijn leben. 

; 

— 

4. Jerufalem u deugt en eer / 
Be roem ban onfe beeugde : 
Gedenckt aen ’t Hups ban Edom Weer ! 
Dat trots en bol ondeugde : 
Niep / Werp ſtracks Salems muuren of / 
En grupſtſe tot een puyn en ſtof. 
Gp Babels Bindt fult weten / 
Dat gp beel eer / met alu huns / 
ABetalu Goddeloos gefpups / 
In d' afgrondt wort gefmeeten, 

5. O dapper man! O bzomer Heldt! 
Die 't loon van hare trotſen / 
Op hare kinders weer bergelt. 
Ee bzijs’'len aen De rotzſen. 
„Geer! wilt de kinders ban ’t gemoedt / 
„Die in ons Werden opgeboedt / 
„Strachks aen den ſteen verpletten / 
„Op dat de fond’ in haer geboozt / 
„AMag in haer janchtept zijn gefmoo2t / 
„En geene woztelg (etten. 

“ Eer- 



t Eerfte Oordeel Salomonis. 

Eerſte Beech der Koningen , 3 Capittel. 

Stemme: Si tanto gratiofa, 

A Ls Salomon de Koningh / - 
Sat ín fijn thzoon / en David Scepter zwierde / 

@uam in fijn Hof en wooningh 
Een peder Menſch die fijne wijshept bierde : 
En onder al / in Dit geval / 
C wee Beouwen licht en moedigh / 
Die vecht berfochten / en hare klachten beochten / 

Seer verwoedigh. 
z. Heer Roningh met ons bepden / 

Alleen in hups / zijn Wp in kraem bevallen : 
Milt onfe plept doch fchepden / 
En acht niet op deg and ren pdel rallen : 
Dees heeft mijn Soon/ en fn haer doo'n / 
Weer in mijn ſchoot gedzagen / 
Dieg ich De fmerte / Weer Koningh in mijn heete / 

A moet klagen. 
3. Dees heeft haer kint berplettet / 

Dooꝛ Diepe flaep en hoorende mp ronchen / 
Soo heeft’ haer Soon gefettet / 
An mijnen arm / en met De mijn’ gaen proncken: 
ch die gewoon / Was mijnen Soon / 
Al boor den dagh te zoogen / 
Merchk feer berleegen / geen ledekens bewegen / 

Noch geen oogen. 
4. De dagh ontdeckt de waerhent / 

Ick fie het aen / en bint mp feer bedzogen : 
Ick wijs haer aen de klaerhept : 
Sp fepd wel ſtout / het ig een grove logen, 
a dat de ſaeck / Was disk en baeck / 
Op redens fchael gefiftet : 
oo heeft de Koningh / dees felfame vertoning / 

Necht gefchiftet. 
s. Langh bier/ ſprackhn / een Sabel / 

En kloof dit Bind / — recht în twee deelen — — 
5 3 



42 Koninginne uyt rijck Arabien. 
En reyck een pder abel / 
Haer rechte helft/ fo epndigt Dit krackeelen. 
Help God! dit bloed / Woeld’ ín ’t gemoed / 
En keerd’ het onderft’ boben / 
Want ’$ moeders herte /met rouw Was en met mette 

Gantſch bedobeit. 
6. De Prins fiend’ op de mijnen / * 

Op t hart gemoed / en op ’t meewarig water Af 
Tiiep Dzouw’/ houd opvan guijuen / Pi 
En neemt u Soon / u Schaepken in u armen: 
Eens moeders trouw / die blijckt in vouw / 
Ghy fult u Lind ber werden ; | 
Maer dees Wolvinne / gaet moederlijcke minne —* 

Gantſch afſterven. 
7. Geluchig zijn de landen / 
„Waer Wwijsherd ſchuplt in vꝛoome Oberheeren 
„Die reyn en trouw ban handen / 
„So rijck alg arm oprechtelijck regeeren; 
„En daer het recht / boog Heer en Bnecht / 
», Doog Weeuw enn Wees ſtaet open / 
„Daer komt gens zegen / dooz veomighepd — / 

rd gelopen. 

De uyt rijck dies: van 
‘Saba of Scheba, foeckt de Wijsheydt Salonzonis, 

1 Reg. 10. 

— O Diamante trouw. @f’tlaetfte deel ban ’t bers 
bau den 79 Pfalm , De Lichamen daer naer. @f/ 

De Lof-fangh Mari. 

D E Koning Salomon , 
Beomd’ unt gelijck een Son / 

In wijshepd en in reden ; 
Soo dat deeg held re ſtrael / 
Blonck ineen guide zael / 
@aoz Landen en door Steden. 

2. Defchrand’re Boningin / 
@uam wer haer Wof-gefin / 
Met Kemels / fpecerpen / | 

Met 



‚ Koninginneuytrijck Arabien. 43 

Met gout en eel gefteent / 
Met peerlen en gebeent / 
Wem / om fijn wijsherd/ b2pen. 

3. Sptoetfte fijnen grondt / 
Door Kaetfels/ en bebondt 
Daer ín berbozgentheden / 
De wijshept en haer fchat / / 
Als ín een ving bevat / 
al Lonincklijcke zeden. 

4. Spbzacht haer kloeckhendt boodrt / 
Pp antwoordt woordt op woordt: 
Hoe deftigh (p 't vooꝛſtelde / 
Wp gaffer vreden ban / 
En onderwees haer dan / 
Al wat de wijshepd melde. 

s. Sp peees dat gauw verſtand / 
En ’t wel geluchig land / 
Maer wijshepd macij vegeeren / 
Daer alles wert belet / 
@aoz reden en befchept / 
En bzoome Ober heeren. | ; 

6, Spfchonch hem goudt en krupdt / 
Een ober koft'le bupt / 
Enhy / haer weer / gefchencken : 
Derwondert hoe een man / 
Soo beele wijsheydt kan / 
Met veden ober-dencken. 
»„ 7. Bit'’stot der Douwen lof / 
» Waer dooz wy hebben ſtof / 
„Om hare deugt te prijfen : 
»„ © Drouwelijck geflacht ! 
„Die op de wijsheyt acht / 
„ Gp boegt u bn de wijfen. 
„_8. Want in der wijfen mand / 
„Daer fchuplt een goede grondt / 
„Daer bloepen honing-beechen / 
» Daer hooꝛt men niet alg deugt / 
„Als eerbaerbepdt en bzeugt / 
» En ban Godts wijshend fpzeechen, 

Hooge 



bt 

Hooge-Liedt Salomonis, Cap. 5. 

Ickſlaep maer mijn herte waeckt. 

Stemme: 31 Pſalm, Ick ſtel opu vaſt, &c. 

§ Chouwt gen / hoet lichaem lept te roncken / 
Als in een diepe droom / 
Als in een ſtille ſtroom/ 

Als een Bie door wijn beſchoncken / 
Als eene Die fijn leven / 
Den doot ſchijnt t'overgeben. 

2. Ick bid u fiet niet op de finnen / 
Die unterlijck in ſchijn / 
Als dood beftogben zijn ; 

Maer hoe de ziele waeckt ban binnen / 
En zweeft met fnelle blercken / 
Ma Godes wonder- wercken. 

3, Det bleeſch moet boor den Beeft doch wichten) 
De welluft en ’t beemaech; 
Want dit ’s een hooger ſaeck; 

Maer Godt ontfteecht in mp fijn lichten ; 
Al ſchijnt het hert te flupmen / 
®edupfterhepdt moet rupmen. 

4. Al fchijnt mijn hert aen ’t aerdtſch te hangen / 
@®oor 't keurig oog beblecht / | 
En ban ’t vleeſch oberdecht ; 

Taet innerlijck doch zijn ’c berlangen / 
fn flapen en in waken / 
Ma al beel hooger faecken. 

5. Na't Hemels dat niet fal berteeren / 
En daer nach voeft noch mat; 
Kan krenchen defen fchat ; 

Maer dat ick in de vrees des Weeren / 
Dooꝛ fijnen Geeft gedzeben / 
In eeuwighend mag leben, 

Hooge- 



dt À 45 
Hooge-Liedt Salomonis, Cap. 5. 

ck heb mijnen rock uyt-getogen, &c. Ick heb 
mijne voeten gewaflchen , foude ick die wedere 
omme befoerelen ? 

Stemme: Pal. 42. Alseen Hert, &c. 

6 H Eb míjn leben af-gefondert 
Dan dees werreldts pdelhept : 

Priemand zy hier af berwondert / 
’ Web nijn kleeders af-gelept / 
En dien buplen rock betreen / 
Dien ick eertjdts hadt gemeen / / 
Met de menfchen / met de ſonden / 
Daer ick mede was gefthonden. 

2. Sal ick weder ’t kleet aentrecken / 
En ber fonden beeldenis * 
Aal ick wederom ber wecken / 
Müiner zielen dzoeffenig? 
Meen / mijn Geeft fal hooger gaen / 
En het aerdtfche gantfch verſmaen / 
En m ſupb're water plaſſen 
Müuijne ziel en Tichaem waſſen. 

3. *K Heb mijn boeten reyn begooten / 
Af gebaegt foo blanck alg ſnee: 
Zal icks’ ín de dzech weer ſtooten / 
En ontruften mijne bzee à 
Aal ick foo mijn eel gemoedt / 
Meer bemorſſen met het voet / 
En in fnoode bunltighedeu / 
Went'len mijne funb’re leden $ 

4. Meen / min boeten af-gefchenden / 
Dan des werrelds ſlibbꝰrig pad / 
Sullen mp tot Bodt gelepden / 
In fijn uptberkooren ſtadt: 
Daer fal zijn mijn luft en bzeugt : 
Al mijn wandel eu geneugt / 
Daer fal ick de beeugt aenhooren / 

‚an Godt en fijn untberkooren. 
ick 



Ick ben een Roofe te Sarop: 

terme: Vanden 8 Plm. Oonft Godt, &c. 

O Heerlijckhendt deg Beeren nopt bolpeefen / 
XVBooꝛ wien Dat fich de Godtlooſe bzeefen / 
Wiens mogenthept / al fchijntfe feer veracht / 
Wijt overtreft het menfchelijch geflacht. 

2. Ghy zijt een Loos te Saron feer berheben / 
U reuck verguickt en houdt ons bp het leven : 
U fchoonereuck / Die onfe Geeft berheught / 
Deinght daog de ziel en baert in ’t herte vreught. 

3. Ul fchijndp ſchoon verſchoven ín de dalen / 
Daer pder een met fpot op lept te (malen : 
Soo haeldp doch bp uwe kinders roem / 
En lupckt u hooft op als een WLelp bloem. 

4. Siet u Deiendin berght haer ín doozne ſtruycken / 
Wier moetſe ffaen en boog de trotfe duycken: 
Wp ís gelijck een Kooſe die berdzucht / 
fn diftels fchuplt / die niemant foeckt of plucht. 

5. Al ſchijnt ghp vu ban bupten aen bertreden / 
O Chziften Menſchaghp weet daer ban de vreden / 
Woe dat gp blinckt / bp al dit woefte bolck / 
Gelijck de Son bp eene dupftre wolck. — 

Alle dinghis gantfch ydel. 
Prediker 1; Caf. 

Stemme: Laeſtmael ging ick ter Jacht. 

H Oe kraelt qu met u ſtem / 
AO Davids Soon verheven! 

Doꝛſt van Jeruſalem / 
®ooz hooger Geeft gedzchen / 
En pzeecht / dat alles wat ’er fchijnt / 
Is Bodelhepd/ Die ras verdwijnt / 
Baer in de menſch fich pijnt. 

Ze 

t Js pdel/ pdelheyd / 
t Is arbeyt en ellende / 

* ie 
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Alles is ydelheydt. 47 
Boe ſich de menfch oock blept / 
Ja hoe hp ’tooch Wil wende: 
Al wat 'er fchuplt in t Sonne licht. 
En onder ’s Hemels aengeficht / 
Slethts moept’ en jammer fiicht. 

3e 
Een yder keert en gaet / 

De winden en de bloeden / 
Wet oooh woꝛt nopt berfact / 
Hoch minder de gemoeden: 
Almat men hoogt ís al gefchiet f 
Wat men doet / is al berdzict / 
Wet is een pdel níet. 

| 4 
Alet nieuwe / dat is oudt / 

Het oudt / datis vergeten: 
Dan ons / mp Dit vertrouwt / 
En ſal men na niet weten: 
Ick onderſocht der menſchen wertk/ 
Met een vlijtig oogemerck: 
aldaer ’t was een moeplijch werck. 

5. 
Ickſprack / nu ben ick groot / 

En wijſer als mijn Dad'ven : 
Waerom ’t mp nopt berdzoot / 
Ce fupgen wijshends ad’ren : ; 
Ach leerde wijshepd / dwaesheyd mes:/ 
K Dad berffand en kloeckheyd ree / 
Doch kreeg maer moept’ in ſtee. 

6 

Nu wout hert bzolijch Sijn / 
En goeder dingen leben : 
Eplaes! Die was oock pijn / > 
Stracks ging mp bzeugd” begeben > 
Ick dacht / õ pd'le pdethend F 
Boel is thoe dat gp blept / 
© pd’ le pdeiheid 

+ | MRM 



Lof over de wercken Godts. 

Stemme: Doet u ooghjens open; 

L Of/ Lof / zp den Heere / 
Die Dug komt geciert / 

Die met lichte kleeren / 
Schoon en heerlijch zwiert / 
Die des Hemels wolcken / 
Als met een tapijt bedeckt / 
En fijn heyl'ge Colcken / 
Cot fijn winden heeft geſtreckt. 

2. Die des Aerdtrijcks gronden / 
Heeft foo baft geftelt / 
Ende Zee gebonden / 
Die niet hooger zwelt / 
Als gp in u palen / 
Waer doet rennen aen haer oozt / 
@atfe fiel moet dalen / 
@p het wenchen ban u Woozdt. 

3. Die der Bzonnen wellen / 
Dan de bergen zwaent / 
En foo langs firupbellen / 
Dooꝛ de Landen Dzaept / 
Daer de diertjes gueien / 
Als fp laven haren dorſt / 
Daer de Herders ſpeelen / 
VDꝛolijck unt een vepe borſt. 

4. Daer het Tant bol vruchten / 
En het grasjen waft : 
Daer elck met genuchten / 
Op het kooren paft / 
@aer de Wijn en Olp / 
Die deg menſchen geeft verheugt / 
Daer het Krundt en Foly / 
Gierig zijn der belden bzeugt. 

5. Daer de bagels broeden / 
Daer de Lengers zijn / 
Daer de *Bemfenhoeden/ / *Steen-bocken. 

Daer 
Eu het bet Honijn 

J 



Elias van den Ravens gefpijft. 
Daer des Veeren lampen / 
Pu weerop / dan onder gaen / 
@Daer de Keeutwen kampen / 
Zijnde met den roof gelacn / 

6. Die het jaer doet kroonen / 
Met genaed’ en goedt / 
Dat faa overſchoone / 
Pꝛonckt ín oberbloedt ; 
Daer de kudde zwieren / 
En de Schacpkens bet en mals / 
In de weelde tieren / 
Hebbende genoegh ban als. 
„ 7. Peere Bodtu wercken / 
„Die zijn Wwanderbaer : 
» ABenfch wilt hier op mercken / 
„Neemt zijn zegen waer ; 
„Want fijn eer fal groepen / 
» Auen ín der eeuwigheydt: 
„ Vilt ín deughde bloeyen / 
„En Godts Lof âlfints berbzepd. 

hl 

Elias van den Raven gefpijft, 1 Reg. 17. 

En’ Weeuwtjen van Zarphath. 

Stemme ! Sal ick noch lang in heete tranen, 

D € Diere tijdt baert veel ellende / 
Alg Bodt ons met fijn voe berfchijnt : 

Zp waer Wp ’ keeren of oock wenden / 
De menfch ban rouw en droef Gept quiĳnt / 
Als Godes handt/ geen onderftandt / 
Doet aen het Landt / of ftogt fijn zegen upt) 
Maer ín fijn toon de Aerden Hemel flupt. 

2, Elias wierd’ ban Godt geheeten / 
@m foo t'ontgaen dees harde nood / 
Dat hp aen 't beeckjen Krit gefeten/ 
ich bergen foude voor den dood: 
Dit Chꝛiſtallin / fon zijnde wijn / 
De raven mee/ Dre fouden Gem de ſpijs / 
Derſorgen dong cen wonderbare wijs. 
3 Deeg Beesjes guamen bgoeg en fpade/ 

Cy 



so Elias van de Raven geſpijſt. 
En offerden haer liebe bzucht / EN 
Daer ſich Elias thee berfade / 
Cot hp weerom moft op ter blucht ; 
Doch God wees hem / Daog fijne ſtem / 
Dat hy ban daer na Zarphath feude gaen / 
En fpzeechen daer een treurigh weeuwtjen aert. 

4. Hy fagh haer hout bau d'aerd’ op-lefen / 
Hy viep haer toe / ep laeft mijn dorſt! 
En bzenght wat braads ! maer fp upt bzeefen/ * 
Sprack rand / ich hea noch beood noch korſt / N 
Alleen wat meel / Dat is mijn deel / 
Cot onderhoud / en Olp in mijn kruyck _ 
Dat ick op ’tiaetft’ boog mp en 't Lind gebruyck. 

s. Werpt ſorgh ter zy / vertrouwt den Heere / 
Backt eerſt boog mp een kleyn geback / 
Het meel in't Cad / fal Godt vermeeren / 
En ſtillen ſoo u laſtigh pack. 
HU Olp fal in maet of tal 4 
iet minderen / tot Bodt de Weer / díe leeft / 
Dan alle deſe ramp een uptkomſt geeft. 

RE 6, De eene ſorgh was niet geneſen 
Of d'ander rouw volghd op de firafs. 
Jan Bodt! moſt ahp He oozfaech weſen / 
Waer dooz mijn Soon geraecht iu ’t graf t 
Poet dan mijn fond? / en de Wond’ / 
Pp prangen ’t hect dat ick mijn Soon berlieg / 
Wat fal’'tdanzijnt den doode ick lieber kies, ‚ 

7. Wp nam haet Soon en heeft geboogen / 
Sijn lichaem ober ’t kindeliju: 
En badt rot driemael boog Godts oogen ; ’ 
Dat 's knaepjes ziel doch weer berfchijn : 
Godt heeft verhoort / ſjn klachtig woordt — 
der zieltje looch / gelijck een roode Toog / 
Die friſch van dauw ontlupcht haer ſchoon gebloos. 

„_S. Soo kan God breugd' / voor droef hept feuden / 
» Wanneer men fchoon geen hulpe fiet : $ 
„De rampen kau hu elders Wenden / | 
„ En fchenchen heyl ons boog verdriet: 
„ Hp kan de fijn” / upt noodt en Pin / 

ga 
ai 



at Gl . 

De wenfch van Agur: ì 
Ja upt den doodt / berloffen door fijn kracht / 
‚ Gelijck hu bier aen ’t weeutwtjen heeft bolbzacht, - 

ber | 

— — 

De wenſch van Agur: Proverb. 30. 
Stemme: O heyligh faligh Bethlehem. 

A Teer ick ſterf / ſoo bid ick Heer! 
Taet doch mijn wenſch u oo2 genaecken / 

Twee dingen zijn ’t Die ick begeer / 
Laet mp daer ban de bzuchten ſmaecken. 

z. Afgoderp noch leugentael / 
Laet Beer ! mijn ziele niet befmetten / 
Op dat ick ban u woozdt niet dwael / 
Noch uwe waerhepdt magh berpletten. 

3. Noch rijchdom/waer upt hoogmoed rijſt / 
Boch armoe tot ondeughdigh leben : 
Daozbepde/ Geer! is t Dat mp yſt / 
Dus wiltfe mp op d'aerd’ níet geben. 

4. Derleen mp mijn befchepden maet / 
Jin ſpijs en nootdzuft tot behoeve / 
En dat ick mp bernoegen laet / 
Noch ín het werrelds niet bedzoebe. 

s. Of anders foo ick wierde trots / 
Dan ſoud' icku / 6 Beer! niet kennen / 
Want oberbloedt den menſch maeckt ſpots / 
En wil ſich aen geen tucht gewennen. 

6. Ge armoe doolt ban ’ rechte ſpoor / 
En geeft ſich / door gebzeck / tot fonden / 
Cot dieberp/ en leent het oor / 
Cot fchelmerp en ſnoode bonden.” 

7. Geeft daerom / Weer ' Dat ick bernoegh / 
En niet fpzeech’ trots / Wie is de eere? 
doch mp doo d'armoe niet verboegh / 
Cot quaet gefelfchhap en oneere. 
„ 8. @ wie fich dan geruft en ſtil / 
» An bepds kan eben matigh voegen / 
„ tZprijckof arm / foot Godt dan wil / 
„Die ſal fich altijdt wel vernoegen. 

Siet de Mufijck in Luft tot Wijsheyr, O Geeftelijcke 
Hemels-Stadt, Fol. 246, 

Bz Jobs 
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Jobs volftandigheydt, Job 1. Cap. 

Stemme: O Karfnacht fchoonder als de — 
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DN mett met ſtaet gezegent/ Dijn bee en haef met 
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dauw bere gent/ Sijn kinders volgen 

- en 
mn — — 

flemp en pracht. 

z. Dit fag de bzome Job baoz oogen / 
Die Bode bzeeft ria zijn vermogen / 
Die ſſecht en recht wag ban gemoed / 
Fiechtbaerdig en ban ’t quaet afgrijfen / 
Maer bau hem pder een moſt pzijfcn / 
Doch feer berrijcht van bee en geed. 

3. Hy had wel ſeben dupfent Schapen / 
Ped Hups-gef nds en dienſtb're Linapen / 
@zie Dupfent Kemels en noch t Dee / 
Dan Olen en ban Ezelinnen : 
Poe koft men meerder zegen Winnen / 
Om fci DOMME met De focte heet 

© 3 4. Sijn 



Jobs volftandigheydt. 
4. Sijn kinders daeghlijcks ín baucketten / 

Oy haer bermaeck en welluſt letten ; 
Maer Job ontftack een offer-bper 
En docht / fp mochten fich berloopen / 
Bp Bodt daer ís genade open / 
Dooꝛ al dit weelderig getier. 

s. De Satan / met Godts bolck getreden / 
VDooꝛ Godt / die bzaeghd’ hem na de reden - 
Of hp niet had op Job gelet t 
Inis de befte ban denlande / Godt antwoort. 
En bzeeft mp met hert en berftande / 
fa oock een pbzaer ban mijn wet. 

6. Och fpzack de Satan dat 's geen wonder / 
Ghy zegent hem dus ín ’t befonder / 
Met oberbloet en groote macht / 
Maer taft hem aen hp fal u bloecken : 
D'Arabers bielen upt haer hoecken / 
En hebben Jobs bolck omgebracht. 

7. d'Een bood’ op d'ander quam geronnen / 
En fpzack / Wat iſſer quaet geſpomen? 
De Blixem fchaterde upt de lucht / 
En heeft u Herders en u Schapen / 
Cat ftof bergrupft/ en ich Ô Wapen! 
Hom hier alleen / en ben ’t ontblucht, 

8. Cerwijl noch dees den ramp bertelde / 
Quam d'ander / en fpzach / upt den belde / 
Sijnal u Remels wegh geboert / 
U knechten / dDaoz Chaldeen/ berflagen / 
ch kom alleen de boodefchiapdzagen: 
Noch bleef dees Man / als onberoert. 

9. Stracks bolgd’ een ander Boa daer neben / 
En ſpzack / u kinders zijn gebleben / 
Cerwijl fp waren ín ’t banchet / 
Dooꝛ ſtoꝛm en blam zíjn fp ei 
En fchielijch op Die plactg geſtorben. 
Ick ven te pofi, Dus hier op let, 



id — 
B: Jonas vlucht. 55 
10. Boe fcheurde Job fijn hooft en kleeden / | 
En biel zer aerden / met gebeden / / 
En ſprack: Naeckt quam ick eerft in't licht / 
JV ijn moeder bracht my naecht in ’t leben / 
Naeckt word’ ick 't aerdrijch Weer gegeben / 
ch fta boor ’s Heeren aengeficht. 

tr. Is niet mijn Haef van God gekomen t 
Wíe anders heeft Die Weer genomen * 
De naem deg Weeren zo gelooft : 
In alfen heeft Job niet gefondigt. 
» © welhem! ! Die Gods lof verkondigt/ 
» tZp wat hem Godt fend ober ’t hooft. 

*Job hadde 7ooo Schapen, 3000 Kemelen, $co Jock- 
Oſſen, soo Ezelinnen, ende veel gefindt, ſeven Sonen 

en drie Dochteren, 

_ Jonas V lucht. 
ij 

Stemme: 116Pfalm, Iek hebden Heer lief, &c. 

Jonas 1. 

O P/ Jonasop/ en ſtratks na Ninevé ; 
Want hare fond’ klimt Dao? de bachte wolchen / 

En ſtinckt boor mp een fchhand-blek boog de volcken / 
Dolboert ulaft en maecht u ſtracks gevee, 

2. Yap weech na Jopp’ en gaf fich ín een ſchip / 
Help God! wat gaen hier grouwmelijche golben: 
Elck kreet banaugft/ als ín een Zee bedolven / 
Men pompten roept / dooz barning en door Klip. 

3. Elck riep fijn God. Deballaft aber boort; 
Maer geen gefmeech de baren koft bewegen / 
Cen pder woeld' en kreet en Was beriegen/ 
Maer Jonasroncht’/ al of he was gefinoogt, 

© 4 4, De 



56 Jonas vlucht. 
4. De Schipper riep / Wel! is ’t nu flapens tijdt! 

Wy kampen baft met de doodt en met het leben / 
Aenbidt u Bodt / of Die ons hulp wau geben: 
t Tot de ander kreet / dat fchepd' ong defen ſtrijdt. 

5. Dat ſtomme lot / treft Jonas op het hooft: 
Wel bzagen fp / Wat bolck of wat geflachte 2 
Wie zydy doch? Een Jood / Die Bod AUlmachtigh/ Jonas. 
Dan herten vzees / Die ben ick / mp gelooft. 

6. Defchzick beknelt de herten ban matroos / 
Wanneer ho fpzack/ hp ware Godt ontbloden : 
Werpt mp m Zee / en flaet miet als De bloden / 
Want Die fal ſtracks getemt zijn / Laoz cen poos. 

7. De noodt bzeecht wet. De ſtozm raeſt eben feer/ 
En Jonas wozt gewozpen ín de baren : 
Sn fmeechen Godt, die alg beftozven Waren / 
Dat defes doodt haer firechen macht tat leer. 

8. Gelijck een Henghſt in fijnen ren geftut / 
Bedacrt fich Zee / en ’t wellen ban De winden : 
Godt ſent een Bifch of Die hem fau berflinden / 
Maer hp beftierdt Die werch tot Jonas nut, ⸗ 

9. Wier zworf de Man / doot Zee bol anghſt en ſmert / 
Doch in ’t gedzocht beweent hu fijne fonden / 
Wp fmeeckt en Kermt alg eene Die gebonden / 
In s Bellen kaeck / benauwt / geklupftert wert, 

„ ro, Wie Godt ontblucht Die togt fijn handt gewaer 
„En hp gevoelt de roede Lan fijn toorett ; 
Doch hp laet nopt den Sondaer gantfch verlooren / 
AMaer toont fijn gunſt / in nood en in gevaer. 

Gebed 
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beid 57 

Gebedt Jonæ inden Walvifch. 

Stemme: Lof-fanghSimeonis. Of / Mariz. @f/ Het was 
een jonger Heldt. @f/ O Diamantentrouw, 

1 NQangſt en bitt're ſmert 
Bedwelmt in ziel en heer / 

Doen fmeecht’ ick God den Heere; 
Ja upt der Wellen grondt / 
Ick ſtracks berlichting bondt / 
Ha ’t booefcheift ban fijn leere. 

2. Gp wierpt mp in de Zee / 
Dan Deen tot d'ander ree / 
@mlegert ban de golben : 
Ick ſprack nu fie ich Beer / 
H aengeficht niet meer / 
Maer blijf hier gantfch bedolben, 

3. Sal ick opt weer befpien / 
En uwen Eempel fien ; 
@m dat u water-baren / 
fa d'afgront felf mijn Hooft / 
Verwerden / dat berdooft / 
Swoef fchzicklijch in gebaren. 

4. Cot aen der rotſen gront / 
ck mp omeingelt bont / 
Met mos en Wier omgooten : 
Eplaes wat dzoebig wee / 
Ja't aerdrijch had mp mee / 
Met grendel afgeflooten. 

s. Maer upt al defe nood/ 
En midden upt den dood / 
Webt ghp mp Weer getogen ; 
Want wijl mijn ziel berfmacht / 
Enick/ Weer / op u dacht / 
Doen toonduu alan", 

5 6, t Ge⸗ 



58 Boete van Ninivé, 
6. t Gebed upt repner toon / 

lom ſtracks boor uwen thzoon / 
En ge toond’ u genade; 
Maer Die in pdelheen / 
Haer tijdt en luſt beſteen / 
Die keeren ſich ten quade. 

7. Doch ich wil't offer-hpee / 
Ontſteecken door mijn lier / 
Den Lof-fang mijner fnaren / 
En doen geloften ffandt / 
Bant hepl daelt bau u handt / 
Die mp wel fal bewaren, 

sn Gb IE he 

' Van 

NCT eneen g, 
Stemme: 129 Pfalm, Van der Jeugtaen, &c. 

W El wat ís dit? komt Jonas weer te lande? 
Wel moet een bifch op Gods bebeelen paſſen? 

_ Rel moet Dit beeft hem ſpouwen Weer aen ſtrant? 
En zwerven om doog liſch en Water-plaffent ⸗ 

2. Nood let op ‘thrups Wp gaet door Godes laft/ 
BaNinivé/ en deepgt haer fijnen toren / 
En dat dees ſtad ig aen Gods roede baft / 
Als díe feer kozts tot puyn en afch ſou ſmooren. 

3. Help God! wat wee en ober naer gekrijt / 
aar Deingt de lacht ban al dit bange karmen / 
De hemel fchier van al Dit fuchten fplijt / 
De moeder weent / eplacp en och armen ! 

4, De Koning felf fijn purper en fijn ſtaf / j 
Eer zijden ſtelt / en wepgert eich fijn ooren / ® 



Boete van Ninivé. _ 59 

Hy fit in d'aſch / in kanifag en kaf / / 
Bp fmeecht en bid en fiddert boor Gods tooren. 

s. Bet ffrengh gebod des Konincks elck beknelt / 
Dat Menſch en Dee ſich moſt ban nodzuft ſpeenen: 
Dit ſcherpe zwaert den ffoutften neder- belt / 
Daer wag geen ſtem alg jammer ende Weenen. 

6, Wp ſtampt' elck in / door baffen en gebeen / 
Dat Godes firaf was Door beronw te bzeechen ; 
@atpderg hert bot Goddelijcke reen / 
IV oft om gena met ernſt en pber fmeechen. 

7. Ontflupt daerom Veer u barmbertighepd / 
Omfchijut oug met den glants ban ut genade: 
Ghy hoozt hoe t Deeloept/ en de Menſche fchzept / 
Woe dat fich elck kan in fijn tranen baden. 

8. Ong kinderkens / uarmefchaepjes fiet / 
Wat bangh geſteen barft upt haer bleeche lippen? 
Sp geeuwen baft en jamm'ren ín ’t berdziet / 
Soo ghy niet helpt / Wie han ’tgebaer ontflippen 2 

9. Sietaen ons fimert/ fiet aen ons zwack geloof/ 
Dergeef ons Heer der miffedaden ſonden / 
Dat krancke ried/ noch ’t glimmend’ wiechjen doof - 
Maer laet gena en zegen zijn bebonden. 

Jo. De Heere die Dit zwack geloof ſach aen/ 
Ontſloot den fchat en bolhept der genade / — 
En brack ſijn roe. „© Sondaer belaen ! 
„God ſal u zwack geloof onck niet verſmade. 

Leeft de Hiftorie van Jonas in mijnen Straf-prediker. 
Oock het Liedeken, Wildy nu de Jonas weten, 

waerum dat de Werreldraeft, foeckt in 
Bellerophon, Fol. 76. 

Beklagh 
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Beklagh van Jonas over ’t ondere 
gaen van Ninive. 

Stemme: roo. Pfal. Gy Volckeren, &c. Of / Chrifte 
gy die zijt dagenlicht. @f/ Onfe Vader in Hemel. 

rijck , drie verfen voor twee gefongen. 

N U fit ick hier en kijck baft toe / 
En ben fchíer ban dit wachten moe : 

Daer toe Dient Geer dat gp vertreckt? 
Ber ſchijnt gu met mijn pzeecken geckt. 

z. Ick kend’ u goedhepden u trouw / 
En dat un ’t guaedt haeft rouwen fou. 
De dood is my nu geen berdziet / 
En daerom acht ich ’t leben niet, 

3, Wel Jona! ſprack Bod / zydy gram? 
Stracks bp fijn weg ten Boften nan: / 
Daer he fich berghd ín eene tent / 
Cot hu de Stad fou fien gefchent. 

4. De Heere ſchiep een bzeede tach / 
Die hem beſchaduwd' onder t dach / 
Soo dat hp fcheen hier door berheugt } 
En ſchept' in t hert een nieutwe bzeugt. 

s. Be bzeeugd’ eplaeg nam rag een eudt / 
Een worm had defen boom gefchent / 
De Bonne met haer heet geflick / 
Die pzangd’ hem pder oogenblick. 

6. Bier wag’t al weder ín den (wint / 
En fen / Wat ben ick meufchen kint 2 
Pet ſterben mp doch Looz gewis / 
Peel foeter alg Dit leben is, 

7 Bp ging baft in fijn gramſchap vooꝛt / 
Dieg God hem ſtrafte / Doog fijn woordt 



st Klachte van Jonas. 
En fen / hy had aen defe plant / 

_ Sefteecken nopt bermoepde hant, 

8. Ick toon u flechts hoe d'pdle luft / 
Al ſchijntſe ſchoon ſtracks wordt gebluft ; 
En hoe dees plant’ / Dieu verheugt / 
Dus teer ís in haer meefte bzeugt. 

9. Vat oock des menfchen leben beoog / | 
Is alg een fchoon’ ontloochen Koos / 
Wiens bladers sijn terftont verlept / 
Wanneer men flechts Dat Roosjen rept, 

ro. Dat welluft / hoe ſcheon datfe ſchünt / 
Soo rag als deſe plant verdwijnt: 
Dat oock de pracht en hooge fiaet / 
Deel raſſer als een bloem vergaet. 

11. Sadat oock felf u aecdtfche ut / 
Al ſtaetſe frifch haeſt krijgt een dut / 
En dat de menſch fijn eel gemoed / 
Moedet tieven met een beter goed, 

12, Sou ick dan die dit jamm'ren hoog / 
Diet luyſt'ren met eens Daders ooz / 
ch Die de menfche ſtreelen ſmeeck / 
En fleets hem mijn genade pzeech 

13, Op dat hp ban de ſnoode baen / 
ou op mijn hepl'ge paden gaen / 
En vallen met een Deoef gemoed 
PDerflagen fijnen Bod te boet 2 

14. Sou ick dees treffelijche ſtadt / 
Eot pupu eu affiche maecken plat ! 
En dupfenden ſoo menſch als bee 
Perdelgen en haer kinders mee 

15. O neen / echs Daders herte beeechit / 
Als't kindt hem om genade fmeecht ; 
„Dies wil ick oock feer goedertier / 
Mün geeffel werpen in het ber, 

Daniels 



— } 63 

Daniel, uyt haet en nijdt , in de kuyl der 
"Leeuwen geworpen, Danzel 6. Cap. | 

Stemme: 6.Pſalm, Wilt my niet ſtraffen, &c. 

Of / Schoon lief wilt my trooft geven. 
Of / Het Maentjen fchijnt foo helder. 

i S Ehoon Daniel berheben / 
Was upt een edel leben / 

En tot een Doꝛſt gefet / 
og koft men niet gedogen / - 
@at hp booz Godes oogen / 
Betrachte ’s Weeren Wet. 

2. Men ffoockt op ’s Konings ooren / 
Die een bebel gaf vooren / * Men moft 
Op ſtrenge ongena: 30 dagen 
@at wie niet fijn gebede * den Koning 
Ulleen den Goningh dede, alleen aen- 
Derbiel in ’S levens fcha. bidden. 

3. Gods waerhepd wou niet ſchraucken; 
Maer Daniel bleef God dancken / 
Enacht geens menfchen bont ; 
Bp paft op geen bebeelen / 
@m foo Gods eer te fleelen / 
Als zijnd’ op God gegront. 

4, Wier Was nu ſtof gebooren; 
Dies wierp men hem bof tooren/ 
tracks in der Teeuwen kupl: 

‚ Gods Engel Gem Bewaerde / 
Die fijnen Dienaer fpaerde / 
En bzepdeld’ haren mupl. 

s. De Koning nu berlegen / 
Koſt ſpijs noch ſlaep bewegen / 
Want t hert was ſeer ontſtelt; 
Dies ging he 's morgens heenen/ 
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Daniëlindenkuylder Leeuwen; 65 
@m Daniël te beweenen ; 
Maer dees / font alg ven Beld, 

6. Heeft Godt u willen ſparen? Koning Darius; 
Gad gunne u beele jaren / / Daniël, 
Peer Laning / en beel bzee : 

BSods Engel hoft de kacchen 
Der Leeuwen / lieflijck maechen / 
Cn alg een Lam gedwee. 

7. God keurt boor goedt mijn leben / 
KHeb Laning niet bedreven / 
Dat booꝛ u ſtrafbaer zp : 
Stracks wierd’ hp upt-getogen / 
En frifch boog pders oogen ; 
Dies was de Honing bip. 

8. De grabers defer kuple / 
Wierpm in der Leeuwen niuple/ 
Met wijven en gefin/-- - 
Die deerlijck ſtracks berflonden/ 
Het ſnoode loon bebonden / 
Dan ’t ſchandelijk gewin. 

9. Doen liet de Woning weten / 
Hen fijne Rijcks geſeten _ 
Dat pder nu booztaen / - - 
ou Daniëls Gad eeren / 
Als Koning aller Weeren / / 
Wiens Kijk fou eeuwig ſtaen. 

Leeringe van Tobias aen fijnen Soone, 

Tob, 4. Cap. 

Stemme: Tobias tot ſterven genegen. 
T Obias ffend’ op Godes zegen / *- 

Begoſt fijn dood nu t'overwegen? 
€ Dig 



Tobias leeringe: 
Dieg hy / gantſch be v / 
Om ſulcks te toone / riep ſij ijnen ſoone. 

2 Mijn kindt / ſepd' hp / Wanneer ich ſterbe / 
Soo laet míjn lichaem ’t aerdtrijckerbe: 
In nood / hoe groot / 
Wilt met berneeren / u moeder ceren. 

3. Bedzoeftfe nopt ín uwe dagen / 
Want fp heeft fmert om u gedzagen ; 
En doet; haer goed / 
Wilt haer — / met hert en ſinnen. 

4. Wanneerſe is van hier geſchepden 
wit neffeus mp haer graf berepden ; 
En houd / bertrouwt / 
In bzeugd’ ofnooden/ al Godts gebooden, 

s. Wacht u boog ſonden én gebzeecken / 
ent twandelt recht / mijdt ſnoode treecken; 
Dan ſal't / hoe ’t balt / 
Sich altijd voegen / na u genoegen. 

6, Wilt altijd milde aelmoes plegen / 
Ist mepníg/ ‘tisaen’t heet gelegen / 
{St beel / ’t ig eel / 
En hebt met armen / altijd ontfarmen, 

7. Wacht u ban hoerery / wilt trouwe / 
En neemt upt uwe ffam cen Deoutwe : 
Mijn Lind / bemint / 
De ſtem uw ’g moeders / en eert u bzoeders. 

8. Weeſt prachtig ſtout / noch op-geblafen ; 
Want hobaerdpe paft den dwafen : 
Wilt Seon/ het foon / 
Die booz u vrachten / * doen vernachten. 

9. Het op u ſelfen al u wercken / 
En wilt op uwen omgang wercken: 

Deracht / 

Ld 



5 ree 67 
Deracht / 'tgeflacht 
Der ober-ffouten / En droncken bouten. 

zo. Wilt brood den hong’rigen verſtrecken / 
En naechten met u hleeders decken ; 
t Bedroog / NopPtoog 
Die aelmoes pleegde / en ’t bert — 

11. Looft God en bid dat al u wegen 
Steets tot den goeden zijn genegen / 
Goe raet / beftaet ; 
Dus wilt mijn reden / in ’t herte ſmeeden. 

Navolginge van ’ Gebedt Manaffis ‚ Ko- 
ningin Juda, als hy te Babel {fat gevangen. 

Stemme: Mijn Harp bekleed met rouwe. dc. 

6 Od Abrahams, God der Dad'ren/ 
Onſe toeberlaet / 

Die upt uwe bolhepdts ad’ren / 
Alles ſchiep in maet / 
Die den Reel, en het aerdrijch / 
En de rupme Zee / 
Cot eer ban u naem / foo fchzichlijch 
Daſt bezeeg'len dee, 

2. Bder maet u macht wel bzeefen / 
Want u tooan is 3Waer : 
Onbverdzaeglijck 18 u wefen / 
Doo u ſtout fondaer : 
Maer Beer ! u baembertigheden / 
Strecken bzeed en wijt; 
Ja ban eeuw’ tot eenwigheden / 
Gp barmhertig zijt. 

‚ Oock langmoedig en genadig / 
En bie noo’ kaſtijdt / 

€ 2 Zijk 



65 Manaffis Gebedt; 

Sijt ghy God: en oock weldadig / 
Die fijn fond? belijd : 
Sp gaen ’t fand aen Zee te boben / 
En bau pijn gebuckt / 
En in klupſters gantfch berfchoben / 
Ben ick flaefs gedzucht. 

4. Ick heb uwen tooen ontſteecken / 
En beel guaets berecht : 
Heer wilt doch u gramfchap bzeechen/ 
nu my trooft verſtreckt. 
K Wil de knien mns herten bupgen / 
Weer ick he migdaen ! 
Ick wil u mijn fond’ betupgen / 
Want ick ben Lelaen. 

s. Beere God zijt mp genadig / 
Wy genadighzjt/ / 
ek beln eu biecht misdadigh / 
Alijner fonden firijd. 
Weer ick fal in tranen baden / 
En met rouw en boet / 
Lijf en ziel in u berfaden/ / 
Uch! ufiraf berfoet. — 

6, Ban fal ich met mond en herte) 
Pzijfen uwen Lof / 
@®at afp mp upt ramp en ſmerte / 
Geeft te vroemen ffof : 
* Sal u dan mijn leben pzijfen / 
VDooꝛ u goedighepd : 
s Hemels hep? fal’t lof bewijſen / 
In der ceuwighepd. 

De 
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De drie ‘Kamerlingen de K ‘oninghs Dari, 
werfierden defe drie vragen, om in fijne gunſte te ge- 
raecken, wie van dryen de flerckfte was, de Wijn, de 
Koningh of de Vrouwen? maer de Waerheydt 
hiel de overhandt: Waer door de laerfte des Kouingbs 
gunſte verwierf , 3 Eſdræ 3. ez 4, Capit. 

Kan gefongen werden: Yets moet ich u Laura vragen. 

Deeerfte fprack van den Wijn. 

W/ Yn wat hebdy groote Krachten / 
Oer Die u miet wil achten / 

Ghy berooft dat eel berftand / 
Ghy maeckt Honingen tot flaben / 
Depe, Aücken / Dozfien, Gzaben / 
Datſe bliegen bau u hand. 

2. Gp maeckt fozgeloos en luchtig / 
Dat een pder dwaes en kluchtig / 
Miet eens aen fijt plicht gedencht :- 
Watfe doen dar Wanens’ eerlijck / 
Daer t uochtang is balfch en deerlijck / 
Als ghp bolle kroefen ſchenkt. 

3. Tiefd' en vzindſchap word bergeten/ 
Broederlijche trouw berfimeten ; 
Ja als fp in dolhepd raeft / 
Crechtfn 't zwaerd upt om vernielen / 
@m te moozden D'arme zielen / 
En maeckt pder mensch berbaeft. 

4. Als men dan dus gant ch bekeoofen/ 
Dol en dol ſich gaet berpoofen / 
En ben flaep ig oberraft / 
Weet men niet ban fijn bedzijben / 
En dus fchent men ziel en Irjben / 
Als men ig ban Wijn bermaft. 

€ 3 De 



70 
Detweede ſprack van den Xi oniúgh. 

Stemme: Yets moet ick u Laura vragen. 

Jd An dit niet mel groote Weeren / 
Die daer Land eu Zee vegeeren / 

En beſtleren't over alt 
Swaept de Koning flecht fijn feepter / 
VDoꝛſt noch onderdaen fich repter / 
Of hun nacckt een droeve bal. 

2. Wil de Roning op ten firijde / 
Moet cen peder Dur miet lijde / 
Moet ho niet meed’ op den tocht & 
Wil hproorens/ bergen / flechten / 
Wil hp biaechk*ren / moorden / bechten / 
Wodd fijn werck niet ſtracks bolbzocht * 

3. Wint men roof / ’t is booz den Heere / 
Schat en lat 18 fijn bermeeren ; 
At hy moort / foo moort men baft / 
Sept hr ſlaet / verjaegt / belt onder / 
ept he bouwt / en plant; ‘tis wonder / 
Hoe elchh ap fijn woorden paft. 

4. Pp gaet bzeeten / zuppen / zwelgen / 
Slapen, roncken. ie wilt belgen? 
Sijn Crauwanten ſtaen Daer om : 
Niemand derft ‘er kicken / reppen / 
och eens haren afem fcheppen. 
Dit ist machug Boningdom. 

De derde fprack van de Zrouwen en vande 

Elck wozt ban haer boozt-gebzacht. 

Waerneyt. 

Dtemme: Yets moet ick u Laura vragen. 

N fet de Wijn noch de Koning / 
Bratt in fiju gewelfde wooning; 

Maer de Drouwen hebben kracht / 
Nomt niet pder bau de DBrouwen / 
Die de Kroon of Landen bouwen $ 

2 8 



Van de Vrouwen. RE < 
2. Sp weeft pder een de kleeden - 

_ @m te decken hare leden / 
Sp geeft pder menſch fijn eer : 

Sondaer haer mag niemant leben, 
Dzouwtjeng moet men d'eere geben / 
Sp zijn aller mannen Beer, 

3. Siet men goud of filb’re fchijben / 
Peerlen / fehatten laet men Dzijben ; 
iet men flechts een fchaone Douw / 
Stracks bergaept men fich aen ’t wefen / 
Hier dooz Wozd de B2ouw gepzefen / 
Schoon fp menig beengt in rouw. 

4. Dader / Moeder / Kanten Habe / 
Taet men baren / en alg flaben / 
Cijt men met haer op de been ; 
Ja men waegt fijn lijf en leben ; 
Is de Drzouw dan niet verheben / 
Dat fp heerfcht oock boben veen 

s. tSmaert dat gozt men aen fijn zijde) 
Om te moogden / ſteelen / firijden / 
En men zweeft op Zee en Kant / 
En met bupt en roof geladen / 
Kan fp in de rooskens baden / 
Ja beengt menig om 't verſtant. 

6. kSag *Apamebpden Koning / * Een van 
Sittend' in fijn traan en wooning / des Ko- 
Dien fp nam de Kroon ban’thooft/ / nings 
Sloeg Gem noch aen fijne wange / By-wij- 
Leech fp fuuw fo was hp bange; ven, 
Dus wag Ip ban beep berooft. 

7. Tachte ſy / foo was hy blijde / 
Pz2uplde fn / hp fmeecht’ en vzijde / 
Cot hu weer haer vriendtſchap wan: 
Dus kan Drouwe kracht de Kroonen / 
Hoe ontſachlijck / vleyen hoonen, 
Heerſchen ober wijn en man. 

€ 4 Dit 



Dit uytgefproken ‘hebbende, en de Ko- 
ning en Vorften malkanderen aen-fiende , {prak 

hy voorts van de kracht der Waerheydt. 

Stemme: Sitanto gratiofa. Of / O fchoonfte 
Perfonagie. | 

H Oe heerlijck ís de Aerde / 
Hoe hoog de Hemel en haer filb'te Sterren? 
Ep ban wat grooter waerde / 

Der Sonnen loop Die Dagelijks ban berre/ 
oog ’s Hemels tent/ de Tocht door rent / 

En ſchiet fijn gulde ffralen ! 
Wie fal dees wercken / Ô groote God niet merchen / 

En verhalen? 

z. O waerhepd! Wemels waerbepd ! 
Gp zweeft in glans beet’ boben alle dingen / 

De Aerde roemt u klaerheydt / 
De Bemellooft en pzijft u fonderlingen : 
Een pder beeft / ja water leeft / 

Moet uwen roem bertolcken / 
Gp richt in beeden / en fchift wa vecht en reden / 

Alte volcken. 

3. De Koning / Wijn en Drouwen / 
Doen onrecht / en daer fullenf” oock ín ſterben: 

Geen menſch mach haer betrouwen / 
Sp fulten in haer onrecht heel berderben : 
De waerhepdt blijft / Die baft beklijft / 

Dan eeuw tot eeuwigheden. 
Want fp fal bloepen / en ſteets ín voorſpoet groepen) 

Hier beneden, 

4. Sp paft op arm noch rijchen / 
Dꝛaegt gunft noch zr / hoe machtig of verſchoben / 

Sp wil voor niemandt wijchen ; 
Daer oogdeel is ban kracht en dzpft ſteets boven / 
An heerlijchhepdt/ in eeuwighendt / 

…_ Geweldig ban vermogen; 

| Want 
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Wreetheydt tegens de Joden. 73 
ant upt haer lippen / komt geen balfchepdt glippen / 

Noch geen logen, 
s. Kof zp den Bod der waerhepdt / 

Miep pdereen/ u glang moet ſtadig fchónen. 
O hoog berheben hlaerfhepd ! 

U Veerlijchhept / u Kijck fal nopt berdwijnen : 
fa uwe deugt / elck menſch berhengt ; 

Groot! groet! groot ís de Waerhendt / 
Die met haer ſchichten / fal boven al upt-lichteu / 

Dooꝛ haet klaerheydt. 

Machabeorum 6. Cap. 

Wreetheydt Antiochi over de Joden. 

Stemme: Wat baet der nijders argelift, 

A Ntiochus de Wree Tyran / 
Die dooꝛ fijn bloedige geboden / 

De ſtadt Jerutälem berwan / 
En martelde de arme Goden / 
Om Godes Wetten af te ſtaen? 
End'Wepdenfche weer aen te gaen. 

2. Wproofde Tempel cn ’tcicraet/ 
@ntwijd' haer Feeſt en Heyligheden / 
Aer breraſſen / ontucht / oberdaet / 4 
Heeft hp haer Godts dienſt gantſch bertreden: 
Ontſtack verboden Offer vper / 
Met Goddeloos en vupl getier. 

3. Wie Baccho niet van eploofs blaen / 
Een kranflijn wou ter eeren dzagen / 
doch fijn geloof niet af Wou gaen / 
JP oft duldeu doodt en Weede plagen. 
C wee Sonen baft aen °s Moeders ſpeen / 
Perplet men ban de muren heen. 

4. Boch Eleazar wel bedaegt / 
Gen Pꝛieſter fchaan en ſeer eerwaerdig / 
Die wierd’ ooch door geweldt geplargt /- 
Doch droeg ſich mannelijck en baerdig: . 
| Cs we 
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74 De ſeven Broeders der Machabeenì 
Pr ſpzack / Dat Dood noch fireng geſet / 
Wem fchepden fou ban Godes met. 

$. Sja ouderdom noch grofe hooft / 
Dat dult geen bupch'lerp noch bzeefe / 

… Deel lieber mp het leben rooft / 
Ger ich daer ban ſoud' oorſaeck Wefen ; 
Schoon ich ontweeck dees aerdfche fchand / 
Al waer ick ben is Godes hand. 

6. Dies wil ick / alseen witte Swaen / 
Fijn lijf ten offer vzolijck gebeu: 
© Yeughd: laet dit u zijn een baen / 
Een ſpoore tot beel beter leben ; 
Op dat ghy ín Gods wer gegrond / 
Volſtandig blijft met zielen mond. 

7. Wanneer hp nu ter flacht-banek ging / 
En fiende Beul en dood boog oogen? 
( Wat ís ’t geloof een Wonder ding ! 
Fiepha/ O Bod! ben groot vermogen / 
Wild ick u Wet en woord berfmaen / 
Ick waer Deeg Dood feer licht ontgaen. 

8, Maer / nadeziel, Dees ſtraf ij foet / / 
En wat ick om fijn woord moet lijden ; 
Ick ben getrooft en wel gemoed / 
Ick falimp in mijn God verblijden : 
En dus betupad’ he / ín fijn nood / 
Dat God fijn trooſt was in den dood, 

2 Machabeorum 7. Cap. 

Van de feven Broeders die voor hares 
Moeders oogen wierden gedoodt. 

Stemme: Wat baet der Nijdersarge lift. 

H Oe kau dat teere Moeders hert / / 
Dees jammer en dees pijn gedoogen / 

Dat fp den dood en nare fmert / 
Dan fchen Bonen fiet oor oogen! 



De fever Broeders Bes Machabeeä, 
Die fp nach in den dood berfiercht. 
Siet wat een baft geloof al werckt. 

2. Sp wierden baft geprangt geboept / 
Gentartelt en feer fel geflagen 2 
Op dat Gods wet / dus upt-geroept / 
Syo fich alg Heydens fouden dragen 
@f anders dats’ in 't bper gebzaen / 
Niet fouden’s Ronincks toon ontgaen. 

3. Sp bleben vaſt aen Godes woord / 
En weyg'rig Verckeus vleeſch te eeten; 
Dies bracht men hun ter ſtraffe voort; 
Maer fp met een oprecht geweten / 
En wilden noch om dood nach pijn / 
Meyn · eedig aen Gods wetten zijn. 

4, d'Een wierd'na D'ander boozt gebzacht / 
De leen gekapt en af-gefneden ; 
Maer Benl noch wzeedhept had daer kracht / 
@m dooden haer Godsdienftigheden : 
Soo datter fes in haer geficht / 
Dooꝛ blam bernielt/ zijn heen gericht, 

5. Antiochus, Der weeedthepd fat / 
Den jongſten Soon ſocht t'ober · reden / 
Op dat hr fijn geloof af trat / 
En fimeicheld’ hem door foete beden ; 
Maer's Moeders innighlijck opfet / 
Die veſtighd' hem in Godes wet. 

6. Syfpzack/ ben ick u moeder niet / 
Die u ter werreld heb gedragen? 
Gebaert / in lijden en berdziet 
Ontfiet daer am geen Wzede plagen: 
Dit leven dat u Bodt eerst gaf / 
Sal he ber weeken upt het graf. 

7. Dug bzeeg daerom noch ber noch zwaerd / 
Want Bod fal u genadig wefen 
Wy zijn gemaeckt ban ſtof en aerd / 
God fal ons ban den Dood geneſen: 
De Jongeling viep/ ín God gevuft / 
Creet aen / en boet u weede luft. 

8, De ſtraffen die God hier gehengt / 

75 
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76 Geboorte Jefu Chriftí. 
Die lijden wy om onfe fonden / 
Schoon gijn 't onnoſel bloed dus plengt / 
Gijp word meer in Gods toopn ber flonden. 
Cpran! Cpran! God fal u flaen / 
Ghy fuit fijn geeffel niet ontgaen. 

9. Dies zwol Antiochus ban ſpijt / 
Bracht Doon en Moeder ſtracks om ’t eben / 
Alleen upt bitt're haet en nijd ; 
Maer fp door Godes Geeſt gedzeben / 
Bezweecken noch ín nood of ſmert / 
Maer loof den God upt ziel en hert. 

Siet hier van de Mufijek-Noten inde Lufttot Wijsheyt » 
Indien de Rijchdom maeckt geruft. Fol, 226. 

Lorre s AN GENE 

Uyt het Nieuwe Teftament. 

De geboorte Jeſu Chriftì, Lucæ 2. Capittel. 

Stemme: 103. Pſalm, Mijn ziele wilt, &c. 

D E Werreld ban Augufto was befthzeben / 
Dat pder ín fijn ſtad fou ſchatting geben ; 

Dies Jofeph troch ban Nazareth, en boozt 
Ma Bethlehem, alfoo hp wag gefprooren / 
Upt Davids ffam en adelijke looten / 4 
Om te voldoen fiju plicht ens Reyſers woord. 

2, Pp nam met fich fijn Deouw,/ de ondertrouwde / 
Maria, Die bebzucht/ en baren foude / 
(ant haer tijd Die gram nu op ter hand: ) 
Sp baerden daer haer’ eerff-gebooren Saone / 
En lepd’ hem ſtracks ín Windels en ten toone 
{ueen Kreb' / want fp geen plaetfe vand. 

3. De Herbergh Was beſet en geen plaets open / 
Dies moft fp wel/ uptnood/ ter ſtal in loopen / 
Om heuſelijck haer ſchuplen upt den drang. 
De Herders Die haer kudd’ bp nachte hoeden / 

En 



à Geboorte Jefu Chriſti. | 27 
En geenes weegs / dit wonder-werck vermoeden / 
Die waren doo ’t geficht te wonder bang. 

4. Een Engel Gods / die quam fich daer vertogen / 
In heerlijckhend en klaerheyd voor haer oogen / 
En ſprack tot hun / weeft hertig / wiet bedeeft / 
Sch feq u aen een oberblijde mare / 
Die over-komen fal Der volck'ren fchare / 
Dies zijt berheugt upt ziel en ín den Geeft. 

s. Want heden 18 u falighepd geboorten / 
A Depland lang ban Gode uptverkaoren / 
Die Chriftus Beer! lept nu in Davids ftad. 
Dit teecken is't: ghp fult hem fien om-Wonden / 
Zn eene kreb’ ín Doecken flecht bebenden. 
Wel falig isbn, die dit wonder Lat. 

6. Stracks guam cen glang/ cen ver ban Hemels boden. 
Met Lof-gefang / Die pder guamen nooden: 
En fongen eere zp u hooge God: 
Dꝛeedꝰ op der aerd’ / de wenſch ban uwe dagen / 
An allen meufchen cen goet wel behagen; 
Want ghn berkrijgt Hier cen hoogWwaerdig lot. 

7. daa dat nu 't hep? Ber Eng len was berdweenen / ‚ De Herders ſtracks te Bethichem berfcheenen / 
@m fien De blijdſchap hun geopenbeert; 
Daer honden fp Mary’ en Jofeph bepde/ 
Cn 't Kindelin dat in der Lribben lende / é 

‚ Oewaerhepd felf ban ’t geen bun was verklaert. 
8. De bzeughd’ was groot, fp noſt niet zijn verhoolen 

Op bzepden tupt/ waer 't mooglijch/ tot de Poolen / 
Uit geen ban hun gehoort was en gefien: 
Waer ober elch Wwag tu de ziel verwondert / 
Als ban een faech / Die upt den Wemel dondert / 
Dat God dit hepl/ Loor pder / liet gefchien, 

9. Maria hiel dít alles in gedachten / 
Seo loofde God unt ziet en al haer Krachten / 
Diet ober weeghd in ſtille nedrigheyd. 
De Herders uu ín alle vꝛeugd ontbonden / 
Deen ober al des Beeren lof verkonden / 
Enpzsfen Iſrels God van eeuwighepd, 
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Lor-GESANGH 

Over de geboorte onfes Heeren Jeſu ade 

Stemme: Ach treurt nu mijn bedroefde schepjes 
Ofte op defe nieuwe ir Voys. 

Hi — wilt t bzeugd’ — — 
Wilt uwe ſtem ten Hemel ſtrecken / 

Bef op u u herte en iftacr om a boog / 
En — met een — -tíg dog / 

— ⸗ — — — — — — 
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Pol God. ne macht 

2, Hy heeft geen hof / daer hp mach fchuplen / 
Sp’ Dee daer tept hp in de fral : 
Pp wijckt booz Prins noch trotfe ſunlen / 
2u heer fchappp ſtreckt ober al; 

Gaet mer geleden / 
En foecht uwen Peer / 

Schoon fp bertreden / Gier nu lept te neer / 
Wem komt de hoogſte cer. 

3. Ppkomttot ong op t aerdtrijck dalen / 
Op dat hr ons verloffen fou! 
— wilt niet op ſijn armoe ſmalen / 

Noch 



| Geboorte Jefu Chrifti, 
Moe nedziahepd ban dees Jonckbrouw: 

Aenſiet dit wonder / 
Ent Boddelijck belept/ / 

Dat in tbefonder/ Godes Jajeftept / 
De volck'ren heeft berept. 

4. Pet Woozdt is bleefch / 't is nu geboorten / 
Wet woordt neemt onfe zwackheyd aen : 
Pet foeckt den menſch Die nu verlooren / 
Als Schapen fonder Werder gaan : 

Doch fonder ſonde / 
_ As hp ons gelijk; —* 

Die onſe wonden / ban het ſondig flijck / 
Sal fupb'ren eeuwiglijch. 

5. Dees iffet daer van Gods Pzopheten / 
En foo beel eeuwen was boozfept : 
Wiens ſterr' in't Ooſten was gefeten / 
Daer ha de Wijs’ heeft toegelent / 

Bien d'Eng'len ſongen / 
Soo verheven fang / 

Daer de Herders ſprongen / tot deg Heeren dank / 
@at ín den Pemel klanck. 

6. Dit is de Leeuw’ unt Judas ſtamme / 
Dien Heldt en ’t lang.beloof de Zaet: 
Hoe dat de Joden ſich vergrammen / 
Meffasis bp. Wonder· Kaet. 

Daer is geen meerder / 
Hoe dat men oock bept / 

En die ons eerder / ín het leven lept / 
Hy leeft in eeuwighend. 

» 7e Immanuel! Wiltonggelepden / 
» da Bethlem ín u eeuwig Aijck / 
» En’s Hemels Manna Daer berenden / 
» Gat wp u loven al gelijck, 

„Dus bolgt fijn wegen / 
_ 2 En fijn bepl'ge ſtem 

„Koemt doch fijn zegen / ende lof ſugt hem / 
„AIn t nieuw leruſalem. 

Can 

Te 
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Ter eeren der Geboorte Jeſu Chriftt. 

Stemme: Dies ef? letitie. Of / De dagh die is foo vreughde- 
rijck. Of / Een kindelijn foo lovelijck. 

t I een dagh ban bzolijckhend / 
… ALaet ons God nu loven : 

Hier komt onfe ſalighend / 
Dooꝛ Gods macht ban boen: 
Dit 's een Kinde, en oock een Soon, 
Die Herodes focht te doon / 
Unt bzees ban fijn Rijcken: 
Dit ons lmmanuêl ! 
Stercke Kracht, en Ifraël, 
Waer ís fijns gelijcken? 

z. Weeſt welkom / ô Godes Soon! 
Wiebe Hofianna ! 
Die daer Daelt npt °s Daders Chzoon / 
@Onfeslebens Manna !. . 
O gip Heylandt, Vorften Heldt ! 
Ons tot Heer en Trooft geftelt / 
@m ons te berblijden / 
@ Son der gereehtighend ! 
DavidsSoon , ín nedrigheyd / 
Die booz ons wil lijden. 

3. © hp Hoeck-fteen! liebe Spruyt, 
Wachter fonder flapen / 
Bruygom banulieve Braydt, . 
Herder ban u Schapen. 
O ghy Heer der Heerlijckheyde ! 
Godt gelooft ín eeuwighepd / 
Engel der verbonden / 
Wijsheydt Godts en Wonder-raedt. 
@aer al onfe hoop op ſtaet / 
Offer boog ons ſonden. 

4. O ghu Koning! groot ban macht! 
Biffchop onſer zielen ; | 
Schoon de werreld u beracht / 
Elck moet voor u knielen: 

O Meſſias 

4 



_‘Nieuwe-Jaers Gefang. 
O NMeſſias eeuwig woord! 

Sleutel ban deg Hemels Poort. 
Chriftus, Godts berkoren / 
Jefus, ban God ingewijt / 
Door de werveid / boor de tíjd / 
Wilt ong doch verhooren. 

5. O Lam Godes! fonder finet / 
Dat daer lept geduldig / 
Dat toog ous fijn leben fet / 
Aen het krups oufchuldig : 
O berheben Majefteyt ! 
Gp walt met als danckbaerheyt / 
Dooꝛ uwꝰ groote dade; 
Neemt onſe ziel en offer acn / 
Dat wy / uiet in ’toozdeel gaen / 
Schenckt ons u genade, 

Nieuwe-Jaers Gefang. 

Stemme: Weeft wellekom Immanuël. 

W Eft wellekom/ ô bzolijchk jaer ! 
Gekroont niet cene blijde maer / 

Dan foo verheben Honing, 
Die of hy fchoon ruſt in den ftal / 
Zijn heerfchappp fivecht over al / 

De hemel is fijn wooning. 
Daer hy / foo Wp / 

Hem ban binnen / % hert beminnen / 
Ous fal geven / 

Hier / ennamaels / ’teeutwig leben. 
2. Nu is deg Hemels benz verheugt/ 

De vroome ſcheppen groote bzeugt / 
Dat Chriſtus is berſcheenen. 

Ong tranen zjn nu afgebaegt / 
De doodt en fond’ / ons niet beklacgt/ 

Geliück fp plach voor Geenen: 
Gods kracht / Gods macht / 

Heeft berbonden / onſe wonden / 
En geueſen. 
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Belkom moet dees Heylandt weſen. 

3. Dernieuwt ons Heer door uwen Geeft / 
Dat wp doch u geboorten Feeſt / 

Met innighend betrachten : 
Dernieuwt ons wil / verſtandt en fin / 
Eu ſcherpt'er nieuwe menſchen ín / 

Die op u waerhept acgten . 
Uom an / maeckt dan / . 

Ons gemoeden / tot u goeden p 
Soo genegen: 

Schenckt ous u genad’ en zegen. 
4. Oan fal ontſpringen ziel en hert / 

Dat wp bit Laer berloft upt ſmert / 
acht in u krebben ruften ; 

Wp ſullen juychen / ô Godts Soon! 
@ groote Godt ín uwe thzoon / 

O bolhepdt aller luften ! é 
Heer, ÖlZeer ! 

Hoſianna! Wemels Manna / 
Wp lof ſingen: | 

God! 6 Schepper aller Dingen, 

De Mufijck-Noten fiet in Luft tot Wijsheyt, weeft 
wellekor Immanuel, Fol. 65. 

De Wijfen uyt Ooften , Matth. z. 

Stemme: Pal. 1. Dienietengaet, &c. 

H Oe knap en gauw *Herodeslupftert toe / *Afcalonita. 
Wat Was hr Gang berflagen ban gemoet 

Als hp berftonde dat Jefus was geboren 
Ce Bethlehem / 3wol hp ban fpijt en tooren ; 
Doch hp bedecht fijn gramſchap voor een tijdt / 
Cor ho fich weeeckt' door in · gekropte nijdt. 

2. De Wijs'upnt Ooſt uu zijnd’ im Salems grondt / 
Die vorſchten na waerm' AIſreis oning vondt / 
Wiens Sterr' m't Ooſt fu hadden al vernamen / 
Die om te acnbidden Waren aen-gekomen / | 

Herodes 



Wijfe uyt Ooften: 82 
Herodes ffrachg bzaegt der geleerden ſtem /⸗ — 

Die fepden t moſt geſchien te Bethlehem. 

3. Want daer font klaer / dat ín het Joodtſche landt 
Dees Stad níet ban de kleenſte was bekant : 
En dat daer upt de Teyts· man fou berfchijnen/ 
Die Ifrel fau beheer fchen met De fijnen ; 
Dies riep ho ſtll De Wijſen tot Hem in / 
Wanneer dees ſterr' genomen had begin? 

/ 

4. Herodes fpzack renſt nu na Bethlem heen / 
En ondertaft dees waerhey dt ban dees reen / 
Als ich t verſta / fal ick eerbiedig trecken / 
En mijn gebed oock tat Dien Koning firechen, 
De Sterr’ gelept de Wijſen op de tocht / 
Die haer te faem geluchig ober brocht. 

5. Sy borſchen na / en komen wel gefint / 
Daer 3n de Moeder bonden met het Kindt: 
Sy bidden ’t aen en off'ren hare gaven / 
Goudt / Wieroock / Mirt en Koftelijcke haben) 
En na dat fa met beel Godtsdienftigheen / 
Waer plicht bolboert foo reysden fp Weer heen. 

6, Boch ín ben dzoom zijn fp ban God gewecht/ 
iet dat gp na Herodem doch uiet trecht : 
Maer Kieft boo? hem nu onbekende paden / 
Mant ho flechts loert om ’t Kindlijn te verraden, 
Dus keerden fp / geleyt door Godes handt / 
Een ander weg / Weer na haer Daderlandt, 

» 7e Herodes gp met u moozdadig rot / 
„Dermoogt doch niet te kampen tegens Godt ; 
„Schoon of gu ſoeckt ’t onnofel bloed te plengen / 
„Soo fal God hier u baoshept nopt gehengen: 
„ Gelooft wie fich aen defen pzichel ftoot /- 
s rijgt bier de ſtraf en namaels hell’ en dood. 

F2 De 
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De Kinder-moordt te Bethlehem van 
Herodes Afcalonita. 

Blijdifchap der Engelen over de onnoofele Zielen. 

Stemme: Quand jo miro le Roſe. 

Uyt Luca Marenzio. 

IE HEE RE 
El op gn — /en bad ban Sera⸗ 

Truiden / — altijdt boot —e —— Fud —— B 

SEE —— 
doet vertogen: Lomt ſtelt u held're ſnaren / Ma deſe 

Editen EZ 
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vzeugdꝰ / Dee liebe — 

2, Beſchouwt dees liebe Schaepjes / 
@nnoos'le forte naepjes / 
Dooꝛ Mooꝛders handt gefchonden / 
Bebloed in hate wanden; 
Macer ?t zieltje / t eelſte leben / 
Dat word bp God in eeuwighend verheben. 

3. Beſchouwt dees ſunb're leden / 
Geciert tu witte hleeden / 
Die onbemoꝛſt met ſonden / 
Maer venu en klaer bevonden / 
Derſchijneni iu Godts Cempel / 
Verwellehomt / in fijn gewode Deempel, | 

4, U War 



Kinder-moordt te Bethlehem. 85 
4. U Barpen en Camboeren / 
@! Engeltjes wilt roeren / 
En met u liebe keeltjes / 
d2abootfen ’s Gemels Deeltjes / 
En foo beel bzengd’ verwecken / 
Dat u gefang / mag alles ober ſtrecken. 

5. © Dwinglant! Hinder-maozder ! 
O fthandt-blech ! ruft-berftoogder ! 
Dol ſidd'ren angft en beben : 
Ons Koning moet doch leben / 
Hoe dat gp mooꝛt de zielen. 
@ns Honing leeft / Die handy niet vbernielen. 

6. Fsopt in’ Hemels wooning / 
Perwelkomt eenig Boning; 
Soo zijn Dit fijne boden 
Dees hiet Herodes dooden / 
Upt beeefe ban fijn Rjcken :;: 
Ons Honing leeft / en heerfcht hier eeuwiglijcken 

„ 7. Wietegens Godt wil kampen), 
„Wodꝛd oberfiulgt mer rampen’: 
» Sijn pzickel 15 te krachtig / 
» En fijne hand almachtig ; 
„Dus ſtaeckt u moogderpen / 
„@ns honing leefc/ dies ſuldy niet bedpen, 

3. @ Hemels Chao?! wilt krielen / 
Pol blijde fchap om dees zielen / 
Ontfangtſe met fchalmepen / 
En met bergoode Kepen / 
En fingt Bod der Hepeſcharen / 7 
Godt Zebaoth / dar hy fijn bolck wil fparen, 

F3 | Joannes 
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Joannes de Voorlooper Chrifti, Matth. 3. 

Stemme : Doet u ooghjens open. hu ns 

Kk H Ooꝛ een ſtemme ſpreken / ín de woeſtem —_ _ 
Kk Hoor Joannes peehen/ Godts rijck ís naby / 

Betert u ban ſonden / en betreet der deugden padt / 
Wildy zijn ontbonden : hier in legt u hoogfte fchat. 

2. Dees ſtem is boot heenen/ Dooz Elias mondt / 
Serd' bu’ volck berfcheenen / Dug berept terftant / 
UI des Heeren wegen en maeckt fijn paden ſſecht. 
Joannes quam ter degen / alg een avm en fober knecht, . 

3. Eick guam aengeloopen/ om in den Jordaen / 
Sich te laten doopen / kennend’ haer’ migdaen / 
En de Pharizeene / met der Saducenen rat / 
Zijn daer oock ber fcheenen tot Joannis hoon en ſpot. 

4. Cot dees fpzach hp moedig / gp add’ren gebzoet ! 
Wie waerſchouwt u goedigh/ boor Godts toorn berwoet t 
Wilt dan beuchten Dragen / Die der boete rage jn / 
Of verwacht de plagen / ban Godts ſtrenge guael en pijn, 

5. Denck niet in herte / wy zijn Abrams zaedt / 
Och dit fal u ſmerten / en bermeeren t quaedt: 
Tioemt uiet als boor heenen / op u Dader Abraham, 
God kan upt dees ſteenen / Kinders wecken bau dien ſtam. 

6. De bijl is alreede aen Den boom gelept / | 
Deaegt dan beuchten mede / eert zy afgement / 
Woet int buur geſmeten / want Wie geen goe bruchten Draegt/ — 
Pijnigt fijn geweten / door een Wo2m Die een Wig knaegt. 

7. Ick doop u met water / tot berou en goet / 
Hy is naen ſtaet'er / meer ban macht en goet / 
Dien ick niet ben waerdig / dat íck fijne fchoenen dDzacg ! 
Dus bekeert u baerdig / of n oberkomt de placg. 

| 8. Deſe faludoopen/ met fijn Geeft en Daer / 
_ Want fijn handt ſtaet open / en fijn Wann’ ís bier. 
Die fijn dozfch-bloer keeren / en fijn Car in ſchuuren doet/ 
Die ’t kaf fal berteeren / met onblufichelijcke gloet. 
„ 9. O Menſch deſe reden / zijn oack u gefent / 
„®@ug bekeert u heden / nu dees Boeper fchzept; / (oogt / 
„Maäcckt dan vecht fijn paden / en volght Chriftum en fijn 
Dat hy upt genade / u yelep na’slebens pooꝛt. 

De 
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De Doop Chriſti, Matth. 3. 

Stemme: 6 Pal. Of/Fy fchaemt u Brabant feere. Of/Schoon 
Lief wilt my trooft, &c. @f/ Ick prijs u falig weſen. 

W Te komt hier op-gerefen / 
Soa lieflijck in fijn wefen / 

Dan Galilea gent 
Diet Jefus homt geloopen / om fich te laten doopen / 
Sn °t water de Jordaen. 

2, Joannes feer verſlegen / 
Die bondt fich heel berlegen / 
En fpzack Wat wonder ding ! 
al ick den doop bedienen / 't Waer beft dat ick met eenen / 
Panudendoopontfing. 

3. Boch Chriftus ſprack dees veden / 
Joannes weeft te beeden / 
% Paſt ong hier na te ſpoen; 
©p dat al ’t vecht boltogen : de waerhepdt boog elcks oogen / 

ach hare beuchten doen. 
4. Doen doopte hy den Deere / 

Strachs fagmen daer ban eere / 
Des Hemels wijdt gefpan / 
Haer bzee gordijnen fpzepen / en s Hemels hepz berepen / 
Doo 't oog ban pder man. 

s. De hemel fchoot haer ſtralen / 
Godts Geeft quam op hem dalen / 
Gelijck een Dupfken zwent ; 
Die t hepligh hooft omfcheenen/dDoog 't Goddelijck bereenen / 
Dertoond’ een Majeſteyt. 

6. Een ſtemme quam Daer klincken / 
Deun Hemel ſagmen blincken / 
t Geſchal borſt oberlunt: 
Dit s mijn lieve Soone, die upt des Daders Troone / 
Gaet ban den Dader upt, 

7. Waer mm ick heb behagen / 
Als D'Eerfte van de dagen, 
Betracht fijn woordt en Weer; 
„Ep hooꝛt na ſijn gebooden / Die u komt bsiendlij:k nooden / 
„Als uwen Godt en Heer, 

4 De 
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De Verfoeckinge Chriſti in de Woeftijne , 
Matth. 4. 

Stemme : Era dì Majo. 

C Hriftus gedzeben / en ban den Heyl'gen Geeft gelent / 
Om in fijn leben te toerfen fijne nedeighendt / 

Daer hp ín de woeftijn / moeſts dupbels ſchouſpel zijn. 
2. abpbeeltijden / en beertig dagen had gebaſt / 

fn al fijn ijden / fao Was hem de honger een laft; 
Dies de berfoecher quam / en Dug fijn reden vam. 

3. zij op Godts Sone? ſeght dat deeg ſteenen worzden 
20odt. 

{pom te toonen / Dat hy noch ſulcks níet had ban nood' / 
Spzack dat De menſch / jageen/ leeft ban den bzood’ alleen. 

4, Maer on: Godis waagden / Die Daten upt fijn hepl'ge 
mende: 

Dent mp bekoorde / u ſmeken ut cen Lalfche grondt. 
Doen baerd’ hem's durbels zwerck / op 't tame van De herck. 

s. Zijt ap Godts Sone / fep hy / werpt u ban boven neer / 
Dit moet gp tonen / Want ho fal D'Engelen ban weer 
Bevbelen / dat haer haudt / u boeten fiel op 't landt, 

6, Daer ftaet gefcijzeben / fen Jefus wederom: tot hem / 
sopt in leven / berfoecht u God / maer baogt fijn ſtem. 
De dupvel loos eu erg / Die bracht hem op een berg: 

7. Saer hp de Ayjchen/ en's werrelts heeriuckheyd ber: 
toont: 

Wilton af-wijcken / met al dees pracht wert gu beloont / 
Indien gy neder fit / en mp als Bod geubidt. 

8, Pacht u wegh Satan, Weet gu wet Wat-gefchachen 
fiact ! 

Pier komt al’t quaet ban / Godt hem alleen genbidden lact / 
Pp is de grootfte Weer / hem Komi de dienſt en cer, | 

g. Wier door verdweenen / berftaof Gp bau: fijn aengeficht/ / 
Dtracks daer berfcheenen / de Eng'len met haft beider lieht / 
En bielen Lol ootmoet / haer Heer en Godt te boet. 
„10, Wier fuldp leeren / als gp oock aengebochten zijt / 
„Dat gp den Heere nabolgt in fijnen harden firijdt / 
„Die ñ in ongebal / oochtrooft befcheerenfal. 

nte 
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Onthoofdinge van Joannes de Dooper, 
door Herodes Antipas, Marc. 6. 

Stemme: Pſalm 91. Die in Godes bewaring, &C. 

Oe dronckenſchapen oberdaet / 
Bancketten flemperpen / 

Boe danffen en het wulps gelaet / 
De eelſte ziel befirpen : 
Heet dzonchen breyn fn weelde zwemt / 
En oogt meer op De luſten / 
Als dat het hert fou zijn beklemt / 
Om in Godts wet te ruſten. 

2. Herodes opt fijn jarig Heeft / 
Was bzolijchk en ontbonden / 
Een pder PHooftman bly van geeft / 
Bas Weeld' tig in De ſonden: 
Herodias Dochter / ’t lichte Dier / 
@uem met hacer wipſe fozongen / 
Dol derteihepd en Hoofs gezwier / 
Eer kemer mgedzengen. 

3. Bit bold’ Herodes beben al / 
En zwoer met dieren eeden : 
% Geen gp berfoecht ick fchenchen fal / 
Soo geeftig ziju u treden: 
fa waer t bp na mjn Genings kroon / 
Die fond ick u bereeren / 
U aerdighepd verdient den loon / 
Ja wat gu fult begeeren, 
4. Dooꝛ raet haers moeders / epfcht fp ’t hooft } 
Joannis ín cen bechen ! 
Herodes, doag fijn eedt berdooft / 
Spreack / ich fal’tu berfirechen : 
De Hercker wozd met bloed bemoeft / 
Pet hooft Wozdt opgedzagen : 
De Moeder die na ’t bioed Dus doeft / 
Wad * dees hens bejagen bi / 

s. © brome Man /moeft gy hier zijn 
Een fpel der dzoncke bouten / 8 
Po F5 Wet 



90 __Bruyloft te Cana; 
Wel moffen ft Banchet en Wijn / 
Met uwen dood befouten $ 
O bzome! Die ſteets wozdt gehaet / 
@m Chrifti woorꝛdt en wercken ; 
Schoon ap ulijf en leben laet / 
U bloed is t zaet der Kercken. 

en —— 

tEerfte Wonder - werck Jefu Chrifti, 
op de Bruyloft te Cana in Galilea, 

Foannis 2. Cap. 

Stemnie : Amaril die door u fier gelaet. 

1 A de Stad te Caan’ ín Galilé, een Bzuploft wierdt ge⸗ 
houden / 

Daer Maria felf oock mede Was ter Feeft / | 
Jefus oock / Dees Hoogtydt heeft verciert / ter geren der ge: 

trouwden / 
Daer men ín De beeugd’ / Was bzolijck ín den geeft ; 
Maer wat heefch gelußt / reeſſer bp de Bzundt / 
Pant de Wijn en al't vermaeck Was unt. 

z. Wufoo fpzach de Moeder met haer Soon/ de wijn die 
is ten eynde; 

Maer hp fepde vaan wat gaet mp dít doch aen! 
Want myn uur en tijdt ig noch niet hier : Dies fp haer rugge 

wende / 
Spꝛeack den Dienagers toe! doet wat gn fult berſtaen: 
Mader Goden wet / rupcken zi ijn geſet / Ses ſteene 
Die elck hielden twee of drie metret. Kruycken. 

3. Jefus fpzach / deeg Kruycken bult terſtout tot boben 
toe / met water; 

Dꝛeaegtſe dan weerom / ſtracks na den ſchaffer toe: 
Die verbaeſt / na Dat has’ hadt gepzoeft / met twonberlick | 

gefchater / 
Cot fijn Dienaers plt / en maecht mp dit eens vzoe? 
Seg mp Beupdegom / hoe komt dit en wactom : 
ant ick ffa in defe faeche ſtom. —— 4J— 

4. Wat 



Chriftus wandelt op t Water. 91 
jn —* ke Dit; een pder fchaft De beft” en eelſte dzanck boog 

en / 
Als men is  befirooft dan bolgt de flechte Wijn ; 
Maer gp hebt den flechten eerst — de beft’ is nu bere 

fcheenen / 
Wat een vzeemde ſaeck / dit mact een wander zijn ! 
Ick heb nopt gefien/ in cen wacrfchap geſchien / 
@at men ’t beft fa! op het laet fte bien. 
„ $. Waer maer Chritt, met fijn milde gonft/ het houw: 

lijck Wil bereeren / 
» Schoou de wijnig upt / en alle hoop verdwijut / 
„Daer gript moedt / Want hp fal met gena’ eu zegen u ber⸗ 

meeren; 
„Schoon hoe flecht u ſaeck oock in u oogen ſchijnt; 
Want fijn wonder Werck / is cen ſeker merch / 
Dat fijn macht en handt is even ſterck. 

Siet inde Luft tot wijsheydt , Waer door heeft de 
loofe boofewaen, dc. Fol, 142. 

Chriftus wandelt op ’t Water by fijne 
Difcipelen, Matth. 14 

Stemme: Te May als al de Vog'len fingen. 

A ILS Chriftus op den berg gegaen / 
Sm Godt aileen te bidden aen / 

Hp fijne Fongers lafie / 
Dat fp ban ftrand / na’tander landt / 
Ce over-baren / paften. 

2. Sp zwierden midden ín de Zee / 
Het was boor waer een. bange ree / 
De ſtroom bocht met De kinden / 
Gepzangt daog ſchrick / elck oogenblick / 
@at Die hun fou berflunden. 

30. Doch Jefus quam deg nachts bp haer / 
En wand’iend’ ober golb’ en baer / 
Soo kreten fp bol bzeeſe: 
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Metis ’teenroock / ofeen geſpoock? 
Och wie mach dit doch wefen ! 

4. Maer Jefus fpzack haer vriend lijck toe/ 
Ze wel getrooft eu friſch te moe’ / 
geh beu het / Wilt niet fchzomeu. 
Is eu begeer / vien Petrus, eer? 
So wil ick tot u komen, 

s. We riep komt beplijek tot mp aen / 
Stracks Perrusupt de Schupt gegaen / 
Erat moedig op De baren / 
Muer windt en zee / noch gantfch t'onbzee / 
Die deden hem berbaren. 

6. Hy kreet feer bang / Weer mp beboet ! 
Eer ick ver ſinck ín deſe vbloet / 
Wilt mp u hulpe ſchencken / 
*Enzpubhant, Doet onderftant / 
Soo moet ich Gier berdzenchen, 

7. Wp renchte hens fijn rechterhandt / 
En fpzach/ 6 zwack en kleyn berftaut ! 
Haer Doo sijt gp besweecken 
Gelooft gp miet / Dat im berdziet / 
aijn hulp niet fal ontbzeecken. 

8. Sn zijn het Scheepken ín getreen / 
De windt bedaert / De ſtozm verdween / 
Daer eick hem quam aenbidden : 
Gy in Perfoon / zijt Godes Soon / 
Eu waerlick / hier in t midden, 

zn) Wie doch ín Godts bewaring wf, 
„En dooz't geloof hem in gelift, / 
„Dien fal ha niet begeben ; 
„Al ſchoon dat hr / cen holle tp / 
„Cer werreld moft beleben. 

Chri- 

— 
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Chriftus beftraft de Zee en Winden, 
| Mattheus 8. 

Stemme: 43 Pſalm, Neemt mijn faeck aen; &c. 

A ILS Chriſtus was ín t Schip getreden / 
En ſijne Jongers nebens hem / 

Begoſt de zee / als gantſcht'onbreden / 
t'Outſluyten hare woeſte zeden / 
Dooꝛt buidꝰren bau haer felle ſtem / 
Was pder in de klem, 

2. De Zee mas woeſt en feer verbolgen / 
En pder was in ’t Schip vervaert: 
De Zee bedeckt' haer met De golven / 
d'Cen bare moft op D'ander volgen / 
Sp kreten aig ban angſt bezwaert / 
© Godt! ons Doch bewaert. 

3. Boch Chrittuslag geruff te flupmen/ 
Dies wecktens' hem ín Defe nood: 
O Weer! wy moeten ’t Scheepken ruymen / 
De Zee lept dapper op haer lupmen / 
Wy kampen in dees harde foot / 
Mer Zee cn met De doodt. 

4. Behaet ons doch / aleer wy ſterben / 
De wellen gaen ons Geel te haag : 
Taet ons/ 8 Heere! trooſt ber werven / 
dach oock u bziendtijch aenſchyn deren / 
Belonck ang met u Godlijck oog / 
En ons te helpen poog. 

s. Doe pꝛangt de breed dus u gemoeden / 
Spzach hu, Die kleyn gelovig zijt ; 

_ Gelooft dat ick De ſtorm en vloeden / 
Kan ſtemmen hee feer datſe worden ; 
Dus weeft hierom in Bod verblijd / 

Dat gp dees ftozm ont glijd. 
6, Doen 
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04 Verlooren Soone; 
6, Doen rees hy op en hiel de winden / 

En’ buld'ren ban De Zee fn toom / | 
Soa dats’ ín plaetfe ban berflinden / 
ich lieten alg met teugels binden / 
En bielen ín een fille D20oom / 
Dat elck ontweeck de fchzoomt. 

7. De menſchen waren ſeer berwondert / 
Als fp dit wonder fagen an: 
Wat beeemts is't / Dat ong hier op dondert 
% Is nopt gehoort en ure-gefondert ! 

Wie zee en Wind bedwingen kan / 
© dat 's een Godlijck man ! 

» 5. Taet Chriftus inu Scheepkens baren / 
_» Gp díe u beome handel dzijft / 
„Dan fal hp u ooch Wel bewaren / 
» @at{iorm noch druck u fal bezwaren ; 
„Dus wie ín Godts bewaring blijft / 
„Op die geen vamp beklijft. 

De verlooren Soone. 

. Luce 15.Cap. 

Stemme: 24. Pſalm. De Aerd isonfes Godts, &c. 

G Hy wulpſche Jongeling die tgoed/ / 
Nw's Daders dus onnut verdoet / 

En ſlempt en dempt in aller wegen / 
Bp Poeren/ firoeren/ licht gefpuns/ 
By Godloos bolck en berr’ ban hups / 
Perguift uw ’s Ouders milden zegen. 

2. Nu'topis/ laes! nu ftadp bloot / 
Beropt / en kampt fchier met de Dood / 
Dan honger bleeck en gantſch beſtoeben / 
En flebt in ’t trog by Derckens deaf / 
En dzijft de Swijnen op en af. 
Hoe 5D ban u fand bedozkhen 

3, Doch 



— 

Verlooren Soone: “05 
3. Doch hp keert tot ſich felven ín / 

Enñ dencht aldus ín ſijnen fin : — 
Ick wil weer tot mijn Dader keeren / 
ck word ban honger af gemat / 
Mijns Daders dienaers eten fat / 
En hebben al wat fp begeeren. - 

4. Ick fal dan tot mijn Dader gaen / 
En fchzepen dat ich hel. misdaen / 
Nen hem en aen mijn God hier boven / 
En dat ick niet ben Waert geacht / 
Sijn Soon / maer dat ick als ’t geflacht / / 
Der minfte flaven blijf berfchoben. 

s. Hy plt dan na fijn Dader toe / 
Die gantfch gebroken van gemoe / 
Sijn’ arme Soon ban verr' fach nad'ren : 
Hy balt hem om den Hals en kuſt / 
*t Derlooren fchaep dat ſeer ontruſt / 
In tranen fmolt / ín ziel en ad'ren. 

6. Hy fchzent / 6 Dader ! ’Kk heb misdaen / 
Door God en u mp feer ontgaen / 
Dergeeft mp doch mijn Wulpfche daden. 
De Bader hem met kleeders decht / 
Een ving hp aen fijn binger trecht / 
Met ſchoenen fel op 's Hemels paden. 

„ 7. Gr wulpfche/ Die ín welluſt wzoet / 
» Dalt doch u Heer en Bod te boet / 
„En gaet met rouw u Dader fmeechen / 5 
» Belijd ban bertenaluguaed/ / 
„Met opfet / om dao? Godts genaed / 
„Ce mijden fonden en gebzeechen, 

„ 8, De Hemel fal dan open ffaen / 
„God fal den fandaer niet berfmaen / 
„Maer ’t hette Walf van blijdtfchap flachten : 
„De Eug'len fulien zijn verheugt / 
Eu jupehen ín dees groote bzeugt: 
» Wel hem die op fijn hepl kan achten. 
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Augutti nus verklarende de gelijcheniſſe van den vers 
looren Sone, doet daer over defe Geeltelyke nytlegging, 

Y den Man, hebbende twee Sonen , verftaet mên Godt : 
B By de twee Sonen, twee Volcken , waer van d'Oudtfte 

bleef in den dienſt des eenigen Godts ; maer de Jonghfte 
Godt verlatende, diende vecle Afgoden. De Jonghfte begerig 
om na fijn eygen fin en wille te leven , begeerde macht over 
de erfnifle van fijnen vader. Hy verkrijgt het. En aldus ver- 
laet hy fijnen Schepper ; om na fijn wel-gevallen te boeleeren 
met de Schepfelen: reyfende ineen ver gelegen landt, van. 
Godts gehoorfaemhey:: Daer verquift hy door ’t misbruyck: 
fijnder vryer wille, en *t hoereeren met deaertfche luſten, 
de goede gaven der nature. Hier op volgt honger en gebreck 
van den Woorde Godts of der Waerheydt. De Burger van dit, 
Landt, is de Prince des Luchts, behoorende tot des Duyvels, 
heyr-leger. Het Landt-huys is de mate fijnder macht. De 
Verckens zijn de onreyne Geeften, die onder defen Prince. 
chooren. De Draf is de aerdtfche leeringe, waer mede hy, 

vergeefs fijnen honger focht te verfadigen. Soo keerde hy, 
fich danaf , van die dingen die *t oogh uytterlijck verleyden, 
en trat binnen in fijn eygen gewiffen. Hier bevant hy fijne! 
verdorventheyt van honger. Daer wierdt by indachtigh, dat: 
oock de dienft-boden in fijns Vaders huys van broodt over- 
vloeyden : en doe bevandt hy in der daedt, dat hy lagh ge- 
wentelt in den poel der ſonden. Hy fprack dan, ick wil op= 
ftaen : want hy lag gevallen. Ick wil gaen, feyde hy, want hy 
merckte dat hy wasin verre Landen, tot mijnen Vader, want 
die is barmhertiger alsdefe Heere der fwijniger fonden. Wat 
wil hy dan tot fijnen Vaderfeggen ? Vaderick hebbe geſon- 
digt, niet alleen in den Hemel; datis, voor alie Heyligen, 
waer in de wooninge Godts is,maer oock voor u,wiens oogen 
oock in onfe innerlijkfte gedachten niet zijn verborgen. Wan- 
neer hy uu heenen ging , en noch verre was, liep hem de Va- 
der, haewel hy noch vyant was, doch beminnende ia Chrifto, 
te gemoet , om fich met hem te verfoenen. Hy fich in Chrifta 
vernederende, valt hem om den hale: omhelft hem met de 
armen der liefje. Kuft hem met den kus des vredes tot vers 
giffenille fijner fonden. Sijn voorige kleedt, is de eerfte 

| wacr 

4 
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waerdigheyt in Adam. De dienaers, die dat aenbrengen, 
zijn de verkondigers der verfoeninge. Deringh is het pandt- 
fchap des Heyligen Geeftes. De {choenen zijn de voor-bee 
reydinge des vreedfamen Euangelii, om die felve niet meer 
te bemorflen, met de flickige en aerdtfche welluften. Het 
gemefte Kalf, is de Heere Chriftus, voor onsaen den Kruyce 
gehecht, door wiensdoodt, defe Soone, die doodt was door 
de hovaerdye, wederom levendigh is geworden door nedrig- 
heyten ootmoet, &c. | 

— 

Tegens de verquiſtinge der Geeftelijcke goede- 
_ ren ‚heeft Chriftus de Heere de gelyyckenijfe vanden 

verloren Sone ingevoert 3 die onaengefsen by fijne 
middelen onnuttelijck door-gebracht hadde , op - gee 
weckt is, tot nadenchen, van wederom te keeren tot ſij- 
nen Vader „dien hy foo hertelyck hadde vertoornt, &c. 

War de verquiftinge zy ‚ leeft daer van de Iconolo- 
gia, of Uytbeeldinge des verftandts, Fol. 543. 

At eigentlijck de verquiftinge zy , daer van fullen 
V \ ) wy UE. een kort bericht doen. Verquiftinge zijn 

die genen, die harer Oudersen Vrienden middes 
len, luy nig en eerlijck gewonnen,fonder eenige reden of over- 
leg verfpillen: t Zy datfe’t felve door ſſempen, braffen, of met 
ontuchtigh leven of gefelfchap doorbrengen, en als blinde 
menfchen, hare middelen wegh werpen ; en dat aen die gece 
nen die * niet zijn waerdigh, nalatende diefelve, met or- 
dre, aen die geenen mede te deelen die noodigh dienen gehol- 
pen en behoeftigh zijn ; haer felve berovende van dien ftandt , 
daer in. datfe fouden konnen eerbaerlijck en geluckfaligh le- 
ven. Oock fou men defe daer onder wel mogen ftellen , die - 
hare goederen verwaerloofen acn ſteentjes, beentjes, bloe- 
men en andere onnutte beufelingen, die wel de luften ke- 
telen, maer die geen ftoffe zijn, die haer felf in armoede 
of tot onderhoudt des levens decken of (tutten, of tot nut ha- 
res naeften mogen (trecken. En hierom is defe flagh van 
menfchen de ellendighfte, die * Rofkanen en ontuchtige 

Per; 
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perfonen hare middelen verdoen , die haer alleen uyt · ſuypen 
en daer na kael en bloot zynde, met den voet fckoppen , daer fy 
in armoedeellendig moeten om herfwerven. Deſe meníchen _ 
zijn er totalien tijden feer veele geweeſt, die’”t zy uyt onbe= 
dachtzaemheyt of grootsheyt tot foodanigen verloop zyn ges 
komen, datſe fo beroyt en kael zijn geworden, datſe, of 
inellende hebben moeten ſterven, of goede luyden om hul- 
pe en Onderftant hebben moeten aenfpreken. En omgeen 
ongunft vaneenige. noch haet onfes tijdts op onfen hals te 
laden, fullen wy uyt veelen, eene, voor den dag brengen, 
wiens name alrede verdonkert, onsgeen ondank fal weten 

“dat wy die felve uyt de vergetenheyt op-halen, en tot een — 
Voorbeelt van fijne Lands-luyden ten tooneftellen; op datíe 
fich voor foodanige fchadelijke klippen fullen hebben te 
wachten. Om dit dan te verhalen, fullen wy ’t ftuck een 
weynigh breder toeftellen. Daer waste Hoorn in Weft-Vries- 
land eenen Jooft Aelbout Ridder, die een Broeder hadde Ger- 
rit Aelbout Burgermeetter tot Hoorn, ook Schout en Ca- 
fteleyn van Zeeburgh , eene der voortreffelijkfte Regeer- 
ders der felver Stede, die inden Jare +517 in grooten rijcke 
dom bloeyde: defe liet na eenen Soonegeheeten Albert Acl- 
boat, ook Burgermeefter in den Jare 1535, defe ftierf on= 
trent den Jare 1539, nalatende een natuurlijcke Dochter, die 
hy wettigh maeckte, en erfgenaem ftelde in alle fijne goede- 
ren. Deiebefteededie felve ten Houwlijck aen een rijck Bur- 
gers Sone aldaer, geheeten Adriaen Win, die hem ‘doe ter « 
tijdt in placts van Tin over Tafel liet aendiffchen met Silver: 
defe was ook machtigb rijck , hebbende behalven menighte 
van Huyten, Renten, &c. noch 125 Morgen-lants Defemet 
een Valck op der handt, meenende dat hem geen Zee konde 
te hoogh gaen, noch hy geen gat foude konnen krijgen in 
fijne goederen, ftofte daer op vermetelijck, foo dat hy over 
al liet aenfchrijven: 

lek magbryden, ick magh vliegen , ick magh gaen, 
Ick behoef niemand ten dienf? te flaen. 

Defe dan door de {lemperye fijn goet verquiftende, verviel 
ten lactften in foodanige armoede , dat hy noch in groote el- 
lende, in de Hoy-fchuure van fijn gewefen Pachter, heeft 
moeten fterven. Een mercklijcke voordaet onſes tijdts, daer 
fich dan alle flempers en op-geblafene hebben in te fpiegelen , 

o 
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op datfe haretrotfe kan laten dalen, en. niet met {pot en las 
fler, hare ellendeen trotfigheyt „te fpade beklagen : gedach- 
tigh zijnde, ’t oude {preeck-woort, Al vlieght een Vogel 
noch foo hoogh indelucht, foo moet hy doch op deaerde 
fijn koft foeken. Tot bewijs of yemandt noch foo hoogh 
braveerde, en fich groots trots, door laetdunckentheyd, 
op-blaeft, foo moet hy doch by deaerde blijven, datis, hy 
moet noch by de menfchen verkeeren , en eyndelijk tot aer- 
de worden. Daer dan fijne hovaerdyeen trotsheyt fal een eyn- 
de nemen: 

Van de Viffchers der Menſchen, Luc. 5. 

} > 

Stemme: Pfalm 34. Ick wilzijnde verblijdt, &c, 

Eaenwasban’tgehoo2), / 
Dan Die daer Chriftum bolghden Haf 
Om fijn wond'ren broegh en ſpa / 

Lilonck alle landen Doog: 
t Gebolgh wag aen de Zee / 
Alwaer twee Difichers fcheepjeg baft / 
Dergeefs gebifcht en fonder laft / 
Hun netten machten vee. 

z. Hy trat in * Simons fchupt/ € Peerij 
Die ban het land wierd’ afgeſet / 
@aer hp den bolcken Godes wet / 
En leeringh beepde upt ; 

… Wanneer hp 't preechen ffaecht? / 
Spzack/ ſtiert wat na de Diepe kant / 
En werpt daer ín u Pet en Wandt / 
@at ghp aen Difch geraecht. 
… 3 Goch Simon fep/ deeg nacht 
Is heel bergeefg geflooft/ gewroet / 
Geen Difch is ous in’t Met ontmoet, 
H Woagdt fal zijn volbracht. 
Sp wierpen ’t oberbaagt : 
Een ſchool ban Difch fich Daer ín floot / 
Sy riepen / helpt ons metu Boot / 

ecg Ons Wand' en Dette fcheurt, | 
& 2 4 . De 



Wijte en dwafe Maeghden. 
4. Be bangff was boten dich / | 

Zoo dat de Scheepkens oberlacn / 
Daft dreyghden na den grondt te gaen / 
Op pder oogenblick ; 
Doch Simon riep beanghſt / 
Ach Heer! ich ben een fondigh Man / 
Dug wijkt van mp. Mie iffer dan / 
Miet fchrichigh in dees vanghft 3 

5. Ep Simon ffaechtu pijn / 
Spzach Chritusengp hulpergmee/® - _ * Jacobus 
Bhp zult niet zwerben meer op Zee / en Joan- 

Maer meufchen viſſchers zijn. nes de 

Wer Scheepken raeckt te landt / kinderen 

@n ſieten Het en Dchuptjeu ffaen / Zebedzi. 
En volghden Chriftum achter aen / 
Als na een beter pandt. 

6. Godtg wonderen zijn groot / 
En ſtrecken over Zee en Landt / 
Soa dat eich fiju vermogen handt / 
Bevindt ín alle noodt: 
„Wie ín fijn Het gebaen / 

„ Bolgt Chriftum om fijn woordt eu leer / 
En ñiet om rijckdom / ſtaet of eer / 
Sal eeutwigtijck beſtaen. 

— — 

De vijf wijſe en dwaſe Maeghden. 
Matth. 25. 

Stemme: Ach treurt nu mijn bedroefde Schaepjes. 

O Myder een ſijn plicht te toogen / 
Speachk Chrittus dees geheymenis / 
En field’ haer ’t Ronmgrijck boog oogen / 

Der Wem len doag gelijchenis. 
Dao thien Sonckbzoutwen / 
Die als baerdigh ſtaen / 

En’t oogh vaft houwen op den Brundegom aen / 
AIS hy ter Feeſt fou gaen. 

3. De ijf die vulden hare baten/ 
et 



Wijfe en dwafe Maeghden. tor 
Met Bip om te zijn berent : 
De and're dwaes en uptgelaten / 
Die dachten / waer toe niet gebeyt? 

Als hp fal komen / 
@DPanfooigtnochtijd/ 

Slaep weckt de draomen : terwijl de tijd berſlijt / 
Gelegenthepd ontglijt. 

3. De Beupd'gom middernacht berfchenen / 
Derreeg gewoel en heeſch gelupt : 
Ontſteeckt u Kampen, op de beenen / 
Gelepthemeerdedeureflupt. 

Dijf gantſch beladen / 
En alg onver fien / 

@m Olp baden / maer 't mocht niet gefshien / 
Gaet elders Die befpien. 

4. De vijf / nu vaerdigh / traden binnen / 
er Beuploft met den Briu degom / 
Perheught ban gantfcher hert en ſinnen. 
De deur gefloten wierd al om. 

D'nd're buf blogten / 
— _ Heerelaet ong in / ir . 

Maer't ooꝛ hp ſtopte boog haer dwaſe JB ín /- 
En heel verdoolde fin, 

5. Hy ſprack / ick acht niet op u kloppen / 
Ick hen u niet het is te ſpa 
» Bug waechten bid/ wilt't ooz niet ſtoppen / 
»©nbonchtu Lampenaltijddea. 

„ Legt op uluamen / 
„Als de wacht komt acn / 

„Wilt dan ntet ffupmen / maer heel baerdigh ffaen / 
„Of't is met u gedaen. 

„ 6, Wel faligt die op Bod kan achten/ 
„Met Lampen der Bodbzuchtighend / 
» En niet op't uptterſt' oozdeel wachten / 
»@m Olp / en zijn onberept. 

» Sch! laet ons oogen / 
„Altijd wacher ſtaen / 

» Diet ong vermogen / doch genadigh aen / 
s» Bat wp ter Bzuploft gaen. 

© 3 De 
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De Pharizeen brengen een Vrouwtje in 
Overfpel bevonden, om te fteenigen , Joan. 8. 

Stemme: Lanterlu. 

Ofte op defe nieuwe geftelde Veys. | , 

Ettie 
H Ge ſtrengh wildp — / Harde Pharizee / 

En de wet braver / Benje nu dus ree? 

Etten 
—— dit arme Puel foo terſtont gefteenigbt zijn? 

En 
— — — — —— —— —— — — BREE — — 

treuren af. 4 

2, Dees nuafgelepden / 
Made plaetfe toe: 
Sp tot Chriftum fepden / 
Meeſter / maeckt ons bzoe / 
Dees vrouw ís bebonden 
In de fond’ ban Bberfpel : 
Oie de wet / heeft belet / 
En tot ficaf des doods gefet. 

3. Dit zijn Mofis woozden / 
Die ftaen Klaer en bloot : 
Wie dees fand’ bekoozden / 
Kreegh tot firaf de dood. 
Wat iu geboelen/ _ 
Dan de Wet en ban dees bzout 
Chriftus wift / al haer lift / 
Dies foo fchepd’ hp hare twift, pr 

4 FE 



Vrouwtje in Overfpel. „193 | 
4. Hy daelt na der aerde /_ 

Enfchzeef daer in ’t fandt / 
Elck ſich wat bedaerde / 
En fag op fijn handt. 
Wie nu fonder fond’ ís , 
Sprack hy, werpden eerften ſteen, 
En taſt in / herten fin / — 
@f’t geweten hier ſtemt in. 

s. Elck gingh fijnder ſtraten / 
En dzoop af ter zp : 
t Branwtje wierd’ berlaten / 
Chriftus bleef haer by / 
Waer zijn u belagers 2 
Heeft noch niemandt u berdoemt : 
Gs t geſchiet / fegt doch pet? 
Sp fprach, Heere / niemandt niet. 

6. k Wil oock niet berdoemen / 
Gaet dan heen in bzee : 
Milt den Heere roemen / 
Die dees gunſt u Dee : 
Wandelt heen ín breeden / 
Sondight doch boogtaen niet meer / 
Want de fond’ / u berwond / 
En berbzeecht Godts trouw’ berbondt, 

7. Siet hoe fireng en fchzander / 
Menſch met menfche plept: 
t Is bp Godt al anders / 

__ @aer’s medogenthept. 
Die fijn arme fondaers / 
Als ’t berouw ban herten daelt / 
In den noot / niet verſtoot / 
Maer berloftfe vpt de doodt. 

G 4 Vau 



* 104 

Vanꝰt verlooren Schaep, Luc. 15. 

Stemme: Plal. 37. Quelt u daer met niet, &c. 

Schrolt ſtadigh aen op Chriſt woord en werck: 
Dat Collenaers en Sondaers ſteets berheerden / 

En namen op fijn woord en leering merch: 
Dat bp &° ontfing en ging met Sondaer eten; 
Ja Dit was ín haer oogh een donch're zwerg. 

2. Maer hp ſprack tot haer dees gelijckeniſſe / 
Wie iſſer Die daer hondert ſchapen heeft / 
neen berlieft/ Die miet bien hoop fal miſſen / 
En foechen waer 't berlooren besje zweeft 2 
Eer tijd ba ’t vind / foo fal hp fich verblijden / 
Dat dit berdoolt berlooren Schaepken leeft. 

3. Hy fal fijn beiend en fijn gebuuren nooden / 
En feggen weeft te ſaem met mp verheught. 
Wijn Schaepken dat berdoolt mp Was ontblooden / 
Dat heb ih weer gebonden: Wat een bzeught ! 
Dus wilt u t° ſaem in mijne beeught berblijden / 
Om dat mp wederbaert foo groote deught. 

4. Daer fal meer vzeught bp God ind’ Hemel weſe / 
In eenen Sondaer die fich vecht beheert / 
Als ober beel oprechte Die Bod bzeefen / 
En in fijn woozd te recht zijn afgeleert. 
Wat D2ꝛouw ig ’ die een penning heeft berlooven / 
En die niet foeckt na’t geen ſy foo begeert 2 

s. Sp keert haer hups/ ja fal met haerffen foecken / 
Cot fp berkrijght’t berlooren in ‘t geficht / 
py haelt haer bzieud en buuren upt de hoechen / 
En roept / wat vreught mijn herte dus verlicht! 
Müjn Penningh was berlooren / nu gevonden / 
Dus nwe bzeught in mijne blijdfchap ſticht. 

6, ch fegh u dat de Eng'len ſullen ſpringen / 
Wanneer een Sondaer doet oprechte boett’ ; 
La fullen Godt daer boor Loffangen fingen / 
Dat hp’ berlooren Schaep deeg weldaet doet : 

D & Pharizeen en 't rot der Schgift-geleerden / 

Dus 



‘Pharizeusen Tollenaer. log 
ug wilt u Sondaers vecht tot Bod bekeeren / 
En valt berflagen uwen Weer te boet. 

7. Bp foecht eu bid / en ſtreckt upt fijne armen / 
En ſmeeckt / jaroept hp wil niet uwe dood ; 
Maer dat hp ſich wil over wontfarmen. 
Derſchijnt voor God / en ſtelt u naecht en blood / 
Bid om gena / verſaeckt u ſondig leben / 
Bp ſal u ziel verloſſen npt de nood. 

8. Schoon of eenn Deouw mocht hare bzucht bergeten / 
Die fp met fmert ter werreld heeft gebaert ; 
oo wozd ban God de Sondaer niet berfareten / 
Maer upt gena/ doo, waer’ berouw geſpaert. 
Gods goedighepd ís fonder tal of mate / 
Die onfe voet boog 't firupchelen be waect, 

mn — — 

Pharizeusen Tollenaer, Luc. 18. 

Stenune: Pfalm 35. Mijn hert hef ick tot u Heers. 

Alt niet op nt denghd’ bertrouwen/ 
Hoch op felfs gerechtighepd: 
Wilt op epgen Waen niet bouwen / 

Smalend’ op eens anders lepd / 
Die ghn meerder Sondact acht ; 
Manc God fiet op ’t hert ban binnen / 
Siet op Pꝛieſter of geflacht / 
JW aer die hem in ’t hert bemimen. 

2. Cee die gingen in den Cempel / 
Pharizee en Collenaer / 
Om ín Gods gewyde dzempel / 
un gebed te toogen daer : 
Stracks de Pharizee ’t geficht / 
Heeft ten Wemel op-geeven: 
Kk Dancku Bod, Die ma verlicht / 
Dat ick frreef na't befte leben. 

3. Ick ben niet alg and're menfchen / 
Roovers of die onrecht doen: 
Oberfpeelders / die Daer wenfchen / 
Om het guade ſteets te boen : 

Gs Noch 



106 t Canancefche Vrouwtje. 
Noch als deſe Collenaer; 
Want ick vaſt twee · maels ter weke / 
Kk Geef mijn cijng en ſchattingh daer / 
Dan al 't geen mijn ig geblehe. 

4. Maer de Collenaer ; 
Doꝛſt fijn oog niet opwaerts flaen ; 
Maer ban berre/ daog beel klagen / 
Sloegh fijn borſt / in ’thert belaen. 
Sprack @ Heere! treet doch niet / 
Fet u Sondaer in't gerichte. 
Ach! miyn rouw en Laet senfiet / 
Ick fchaem mp boor ugefichte. 

5. Deſe / ſegh ick / 18 vechtbaerdigh 
Wever na fijn hupg gekeert : 
d Epgen liefde ig niet waerdigh / 
Datſe wozt ban Godt geëert. 
Wie fijn epgen deughden roemt / 
Woꝛdt ban Godt te neer geſmeeten: 
d Epgen liefde wozt berdaemt / 
En in d'afgrondt neer gereten. 
»SG. Wíe fich Klepn houdt boor elcks oogen / 
Innigh beeft en Dient fijn God / 

» @al hj namaels weer berhoogen / 
> Schoon fp zijn der wijfen fpat ; 
„> Bant Godts liefde ſich berneert: 
» Engen liefd’ tuil fich verheffen / 
„Dus / 6 Sondaers! u bekeert: 
„Want de bal fal d'hoogmoet treffer, 

‘tCananeefche Vrouwtje, Matth. 15. 

Stemme: Eenmael gingh ick fpanceren. 
Of / Ghy Medenblickers. 

Ls Chriftus door de Steden / 
A En Sidons grenſen gingh / 

Beſtraft' hp daag fijn veden / 
Den Loden ſonder lingh / 
Die op’tuptwendig fien / 
Die doo? fchijn-bepligh poogen / 

Doo? | 



zr 

— 
ld %Cananeefche Vrouwtje. 
Vooꝛ aller menfchen oogen } 
@uanfuns het quade blien. 

2. Cen Cananecfche Drouwe/ 
Die rant Daer Chriftum aen / 
Die naer en droef ban rouwe / 
Pau achtten komt gegaen: 
En roept / ô Davids Soon! 
Wilt mijnder doch ontfarmen/ 
Meelijdigh weeft mp armen! 
Gelijck ghy zijt gewoon. 

3. Rijn dochter /taes! gebonden 
Dooꝛ Saranas gebiet / 
Tepdt deerelijck gefchanden / 
Ach Heere! hoozdp niet? 

Sijn Jongers traden toe / 
Sy fepden laetſe baren / 
Sp macckt te beel gebaren / 
Wy zijn Dit roepen moe. 

4, Baer op hp haer berbaeclde / 
Fpquam om Iſrels bups) 
Sijn fchaepkens als berdwaelde. 
Maer lacs! haer dDzuchte 't krups; 
Dies bad s hem bperig aen / 
Pp fep wat fou m’ u geben / 
t Beood Waer bp de kinders leben/ 

En honden mee berfaen } 

Dau onder ’s Weeren diſch / 
Geniet een hond noch rupmijes / 
’% Geen daer bertreeden ig, 
HU zegen ís doch groot / 
Wilt mp een kruymken deelen / 
U gunft mach niet berbeelen / 
ep ig een trooft in noot. 

6. Douw graat is u geloobe / 
U dochter is gefond / 
Dankt Bod den Deer hier boten / 
Aer hert / met ziel en mond / 
Die u gebed verhoozt. 

107 
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108 Niemant kan twe Heeren diene; - 
„ Weer wilt ong niet ber ſmaden / 
„Maer upt liefd’ en genade / 
„Derquicken nau woozd, \ 
„ 7. Vie met geftadigh ſmeecken / 
„ Woud dooꝛ gebeden acu / 
„Die ſal nopt trooft ontbzcechen / 
„Maer doog °t geloof beſtaen: 
„ ie Klopt en ſoeckt Die bind, 
„Al dunckt u 't krups te bange / 
» Grijpr moed / ten duurt niet lange 
„Godt trooſt / die hem bemind. 

Niemandt kan twee Heeren dienen. 
Matth. 6. 

Stemme: Palm 32, Wel hem, &c. Uan oock op 
den 8 Pfalm werden gefangen. 

Chriſtus fpreeckt. 

Je kaun gelijck twee tegenftrijdigheden / 
\ / \ / Als hett’ eu houw / ín eene klompe ſmeden? 

Wie kau gelijck Den Rijckdom en ooch God 
‚Zijn onderdaen/ ‘ten zp tot 's anders fpot : 
Moe kan het bper en Water ſich bereenen ? 
Wie kan gelijck t wee bzeemde Heeren dienen? 
Of hp moet Deen beminnen / D'ander niet ; 
Selijck men ſteets dooz al De werreld fiet. 

2. Hierom / ſegh ick / ghy kond niet ebenaren / 
Dat Hijckdom ſich met God te ſamen paren. 
Hierom / ſegh ick / en ſorzght niet boog het lijf / 
Door koſt of kleed / boo2 voedfel of gerijf. 
Mel overtreft her leven ntet de ſpiſe? 
Ze Wichaem níet de kleedingh g'lijcker wijſe? 

et acn ’t gebagelt onder ’s Hemels dach : 
Die hebben doch haer boedfelen gemacht. 

3.Sr 



Niemant kan twee Heeren dienen; 
3. Ep 3aepden niet / nech mapen in de belden / 

fchuuren nopt ban oberbloed ſeer zwelden / 
Mochtangig’t God / Die haer / ban allgboogfiet / 
Die ahp wijt obertreft/ dDooz u gebiet. 
Wie han een ell tot fijne langhte recken? 
Wat ſorght gp dan. wat Kledingh’ u fal decken 
De Telp· boom befchouw: hoe 5’ in haer cier. 
Jiet fpint noch werht maer pzonckt im bolle tier. 

4. Hochtans ſegh ick dat Salomouis prachten / 
Fu heerlijchbepd hier bp niet zijn te achten. 
Indien dat Bod / het grag alfao behieet / 
Dat heden blaept en mozgen ’ bier geniet; 
sal hp dan níet / meer fozgen voor de menfchen : 
Moe zydy Dus ſorghvuldigh im u wenfchen / 
Mat koft of dranck / ghy tot u boedfel trecht / 
Of met wat kleed/ Dat ghu u lijf dedeckt· 

s. Bit was be ſorgh der Bepdenfche geboden / 
Maer uwe Bod weet wat gp hebt ban nooden. 
Soecht eerft Gods Lijck en fijn gerechtighend / 
Xl ’t ander fal u wozden bp gelept. 
Hierom weeft nier forghLuldigh boo? den morgen. 
Fen pder dagh moet boog de fijne fozgen. 
Een pder Bagh die breenght haer ſelfs verdziet. 
© menſch! u ſozgh Die 18 cen poel niet. 

„ 6. Indien wp dit recht koften overwegen / 
‚‚ Boorwaer de Menſch was nimmer foa berlegen / 
„Dat hp doog bier en Water foude gaen / 
» En om het aerdſch/ het Goddelhck berfmaen ; 
» Want foo de menfch op God geruft wou bouwen / 
„Hy geeft genoegh / tot eerlijck onderhouwen: 
„Maer laeg ' de pracht en Wuipfche oberdaed / 
Maecht ons bol ſorgh / Die nimmer ís berfaet, 

109 
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De Sondareffe die Chriftí voeten met hare 
tranen nat maeckt, drooght, kuftenfalft, | 

uyt-gebreyt, Luc. 7. 37. 

Stemme: ole houdt u winden inden toom: 

Ech met de pronck / met geffreel en geflick / 
k À ) Wech met de pracht en al de dertelheden: 

Wech met Kobijn / diamant en geblich / 
Wech met parrupck / met Bag’ en koftelheden ; … 

Wech ghy wulpſe oberdacdt / 
Met u leckernijen: 
Wech met goud’ en wents gewaet / 
Dol bozduur en zp'en / 
Wech gezwier / en getier / 
Dat de deughd berdupftert / 
Wech ahnluft/ die ontruſt / 
En mijn eer ontlupftert. 

2. Ach! hoe heb ick mijne edele bloem / 
Prachtig en trots de Werelt overgeven 
Wat ist bermaech / en Des welluſts vaem 3 
Waer is mijn jeugd en friſſche jonge leben? 

Waer is nu de pdelbept / 
@aer ick mp in Gade? 
Daer mijn ziele nu om fchzept / 
Die dug is belade. 
Sy is heen / met al’t geen / 
Daer ick mp ín ſtreelde. 
Wech ghp fmert/ wit mijn hert / 
Met de pd'le Weelde. 

3. Ach! hoe heb íck mp doch tegen mijn Godt / 
Dooꝛ al ’t geblep Der welluſt foo berloopen 
Bat ick berblint/ als flavinne / berfor / 
Was in haer waen en pdelbept verſoopen? 

Ep! nu walg ick ban de luft / 
Dan 't vermaeck der fanden : 
En ick foech in Chrifto vuft / 
Dan dees luft ontbonden / 
Die niet doet/ als’t gemoed / 
Dooꝛ de weelde branden ; 

Doch 



KT. Bebldagh van de Sond areſſe. 
Doch u Heer / komt de eer / 

Dean mijn offerhanden. 
4. Wat mp eerſt pozd’ tot deeg wereltfche breugt / 

Streckt nu alleen; u eere te behagen: 
Ghn fchept ín nedzigtept luft en geneugbt / 
Dies wil ick hert en ziel u gantſch opdzagen : 

Sp weend’ ober hare fond’ / 
En met rouw bevangen / 
Daelde fp firachs na de grond / 
Met bedouwde wanaen : 
Ach! hoefoet/ mp ontmoet / 
Dat ik kus dees boeten: 
Wilt oock ’t quaet / dat ick haet / 

_ Weer! genadig boeten. 
s. Splag befchzept booe fijn boeten neer / 

Waſſchende / droogende / falfd’ die met eenen/ 
“Pap: was haer doech/en fp bad haren Heer / 
@ar hp haer wou barmbartighept verleenen, 

Woe de Pharizee ooch ſmaelt / 
Dat dees fondarcfte / 
Dug ban Chrifto woꝛt onthaelt / 
Gaf bp hem ecn leſſe: 
Schoon dees vrouw / nu bol rouw / 
Heeft beel fond’ bedreben / 

Dies boozwaer/ick aen haer / 
Web beel’ fond’ vergeven. 

6. Wie dat maer Chrifti genade dus fmeecht / 
Dien fal hy nu noch nimmermeer berfiooten: 
Saa maer ‘tberouw/ pt een vepn herte bzeecht / 
En dat het komt / Doog ’t waer’ geloof geblaoten / 

Als dees fondares vertoont / 
Dooꝛ ’tgeloof genefen: 
Die heel’ fanden zijn berfchoant / 
Om dat fp God bzeesde: 
Saligh dan / is de man / 
Die't woo?d mach beieven, 
Gaet in vree, uismee, 
Uwe fond’ vergeven. 

Siet de Mufijck-noten in Lufttot Wijsheyt , Woelende Menfth. 
Fol. 167. 
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Tegens de vergeeſſche ſorge der 
Menſchen. 

Stemme: Pſalm 129 Van der jeught, &c. 

Et wonderwerck tan Chriſti mogenthepd / 
Blinckt ſtadigh unt gelijck cen held're baken : 
Hp toont alſints fijn ware Godlijckheyd / 

Cot onderhoudt dee menſchelijcke ſaken. 
2. Alg ude ſorgh verruckt en maeckt gedwee / 

Als ofu trooſt en vooꝛraet macht ontbecreu: 
Gedenckt hoe Godt den menfchen en het Lee / 
In obervloet haer nooddzuft wil beſcheeren. 

3. Sijn zegen firecht ſich in de werreld upt / 
Een peder fmaecht de krupmkens der genade / 
Een pder maept een oberrijcke bupt / 
Ja land en zee is zwanger eu geladen. 

4e oe foud een menfch foo dapper zijn ontaert / 
Dat hp die niet mm ’t hert fou overwegen? 
Ick dancku God / die lijf en ziel bewaert / 
Door uwe gouft en obergroote zegen. 

s. U milde hand is nimmermeer berkogt / 
Wy heeft doch naecht/ het fonne licht omſchenen / 
Al wat ick heb / ban u verkregen word / 
aijn eer ffe fem Was jammeren en Weenen. — 

6. Bees oorfpeong menfch ! altijd gedachtigh zijt / 
En wilt u nopt in boogfpoet overheffen; 
Maer weeft in God / hoe Dat hpt boeght / verblijt / 
Baur ſtoꝛm en ramp Die fal den trotſeu treffen. 

— 

| 

Chrifti wonder-werck , Matth. 14.15. — 

Stemme: Píalm roo. Ghy vólcken, &c. 

* Gt wonder werck Dat Chriſtus doet / 
Dat zp eens trooſt in ons gemoed: 

5 @Die met twee Difchjeg en bijf Bzoon/ 
Vijf dupſent derft te gafte noon: en 

J 



Samaritaens Vrouwtje 213 
En trecken noch / bop: ong genot / 
E waelf kozden / boor het oberſchot. 
Gy menfchen kint / die’ daeglijcks fiet / 
Berfmact fijn guuſt en achtſe niet, 

— ſ i 

t'Samen-ſpraeck van Chriſtus en ’t Sa 

Chrift. 

Vrou. 

Chriſt. 

Vrou. 

maritaens Vrouwtje, Foan. 4. 6. 

Stemme : Pal 19, De Hemelen feer klger, 

G Eluchig wiens gemoed 
Dan Chrifts wert begroet / 

En in't geloof gebeft : 
Die upt fijn Bodtlychheen) 
En honing foete reen / 
Perkrijgt het alderbeft. 

Pit Brouwelijche beeld / 
Dat heeft hp mee gedeelt / 
t Geheym van fijne ſchatten / 
En ondertwijft haer boot / 
Den grond ban’s Veeren woort / 
Doch zwaer bp haer te batten. 

2. Bp bindt haer bn de Bron/ 
@acr hun bermoept ban Son / 
Eyícht eenen koelen dranck : 
Hoe derf ich dit beftaen / 
Seps ick Aamaritaen / 
En gn Hebzeeufche Ranck & 

Dit ſtreet met onſe wet 
Op Gazarim gefet / 
Daer wp foo baft acu kleben. 
Hy fprack indien gyꝰt Vrou 
Verfocht, ick fchenken fou 
U ’t water van het leven. 

3. Spfep/ g' hebt krunck noch bat / 
Waer krijgdp dan het nat / 
Apt defe Diepe plas à 
Hier laef De Jacob ’t Dee / 

h En 



Chrift. 

Vrous 
Chrift. 
Vrou. 

Chrift. 
Vrou. 

Chrift. 
Vrou. 

Chrift, 

Vrou. 

Chrift. 

Samaritaens Vrouwtje. — Ï 
En fijnen Zoonen mee / Ran 
Wanneer hetdozftigWwag. | 
Wie van dit Water {maeckt , 

Sep Chriftus, ftracks hy haeckt , 
En íchijnt van dorft te {machten 3 
Maer wie mijn Water drinckt, 
Dorft nimmer , maer ’t ont{pringt, 
En geeft de zielen krachten. … 

4. Ep Heer geef mp hier ban, 
Pp fep roept ftracks u man. 
Sy ſprack ick hebber geen. 
Gy hebt'er vijf gehadt. 
Gp hebt 'et recht gevat. 
Dus let vry op mijn reen. 
deer gp zijt een Propheet / 

Die alle dingen weet ; 
Hier Wozd God aen-gebeden 
Gp noemt Jerufalem , 
Dat daer alleen Godts ſtem / 
Gehoozt word en fijn reden. 

5. Gelooft dat hier noch daer, 
O Vrouw ! mijn woordt ís waer ; 
Is vafte plaets gefet; 
Maer dees zijnt die daer meeſt, 
In waerheyt en in Geeft , 
Beleven Godes Wet. 

Godt iseen Geeft en wil 
In waerheyt foet en ftil, 
In fachte zielen varen. 
Ick weet Meffias naecht / 
Dep fp / daer elck na haeckt / 
Die fal’t ong openbaren. 

6. Ick ben Meſſias felf , 
Uyt ”s Hemels hoog gewelf , 
Dien ’t al ís onderdaen : 

‚ Eck foeck dat fondig hert ‚ 
In onverftant verwert, 
Te wijfen ’s Hemels baen. 

Mijn water is de Geeft ; 



Of men den Keyfer fal {chattinge geven ? 113 
Waer in elck die Godt vreeft, 
Sich door mijn woordt {al laven, 
En dorften na geen fond? 
Die uyteen vuyle grondt, 
Be morflen ’s Hemels gaven. 
» 7. @ Chrifte! Door deeg Daedt / 
» Gp ons een boozbeelt laet / 
» Dan groote zedighepdt : 
» Gp obertupgt met cen / 
„Dit Drouwtje/ daoz u reen / 
» En beiendelijch befchent. 
» Laet dit ooch zijn ons wenſch / 
„Dat elck fyn chen menſch / 
„Soo firachs niet mocht berdoemen à 
„Schoon d'een meer ig berlicht / 
„Dat hp aen d'ander ſticht / 
„Soo mach mons Chzifteng noemen, 

Loosheyt der Pharizenen om Chriftum te 
vangen, ef men den Keyfer{falfchattingege= 

ven? Math. 22. 

Stemme: O Karsnacht fchoonder als de dagen; 
De Noten ſtaen Fol. 53e 

D € lift lang oberdacht te boorten / 
Apt ingekropte haet en tooren / 

Bp Pharizeen loos oberlept / 
Deeg met de noo Werodianen / 
Dooꝛ gladde / doch bertwarde harten / 
Baer ſtricken hadden upt gefprept. — 

2. Sp ſpraken / Meeſter / Wp dooz-grondeny 
Dat gp waerachtig zijt bebonden / 
En die na Bodeg waerhent leef: 
Die noch Perſoon noch menſch ſult bzeefen / 
Dies fuldp ong een bonzfchzift wefen / 
Of m'oock den Keyſer ſchatting geeft * 

3. Maer Jefus hennende haer grepen / 
—— op velen ———— 

angt mp eenen Denning bier, 

| Rs Wiend 



x16 — Chrftus, Mariaen Martha. 
Wiens is dit beeld hier op gefchzeben t 
Sp fepden / 's Kepfers beeld / wa ’t leert, 
Soo ſpzack hy Dan op Dees manier. | 
Soo fuldp dan den Kepfer geben / 

Syn cijng en fchatting daer beneben / 
En wat den Kepfertae behoort; < 
Maer God /.boozal/ fult gp gelooben / 
Sijn eere noch fijn waerhend rooben ; 
daer Dienen na fijn Wet en Woozd. 

s. Sp dDzoopen wech met roode kaken / 
Perwondert in deeg hepl’ge faechen / 
Als zijnde in haer ziel ontftelt. 
O wie Bods wijshepd foecht te bangen / 
» Blot ſchandig in fijn dwaesheyd hangen ; 
» Want God den fnodeu ſchalckhepd belt. 

ERR REEN RRA KE 255* 

| Chriftus, Martha, en haer Sufter Maria, 

Luc. 10. 38. 

Pa de Stemme: Carel van Mander: Chri(ten Eegade 
mijn, &c. Ofte op defe nieuwe geftelde Voys. 

— — — — — — 

FE — — 0—— — — — — — 

— — —— — — — — — — — - — — — — — — — — — J 1 — ⸗ 

2 ſtracks ontfing / En noo· digt hem aldaer : 
4 lijck onthael / En be- fig hand · gebaer / 

' 
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Maeckt alle Ding vaft klaer Dan'tgeendaer d 
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| 



Chriftus, Mariaen Martha.’ 117 
Et 

——— 

noodig ſcheen: Ma-ri-a met aendacht / Op 
— — tf — 

— — — — — — — — — — — — — kN — 

Chriſti woogdenacht/ En Goddelijcke veen. 

2. Boch Martha ’t dienen moe / 
Die fpzach dus Chrittum toe : 
Wel eere fiedp niet 4 
Woe dat ich befig ben / 
Poe dat ick floof en ren? 
‘t Schijnt al wat hier gefchiet / 
Mijn Sufter flechts toe fict / 
En fp fit dus ín bzee: 
Ep fegt haer datfe werck / 
Ep leen mp d'hand / en merch / 
Dat alleg zp geree. 

3 Boch Chriftus ſprak haer aen/ 
® —— laet doch ſtaen / 
Als deeg bekommering ; 
Maer toe geflooft/ gewaecht * 
Gefozgt en moe gebzaeckt 3 
Dit ig een Werelds ding / 
U felbe doch bedwing / 
En werpt de fo2g ter zp ; 
eeft matig in u Doen / 
De fozge kau niet boen / 
Maer ’t ig cen flabernp. 4 

4. Doch een ding boven al, 
U noodig wefen ſal, 
Dus hier op vaerftig let : 
Maria heeft dít Deel / 
Dit edelfte juweel / 
Daft in haer hert gefet : 
En dit berkieft fp bet / 
Alg al beg werreldg goed / 
Dat mot en roeſt bederft / 

A 3 Dat 



1189 Rijck Man en Lazarus. 
Dat dief of rober erft / 
En firoomt gelijck cen bloedt. 
5. Maer ’t uptberkooren pand / 

» Dan ’t eeuwig Daderland/ 
„Dat is de hoogſte ſchat: 
„ @p ſoeckt Dit boven al / 
„ De reft God geben fal / 
„Die 'er wandelt op fijn padt, 
» Wel ſalig! Die dat bat / 
» En 't werrelds fao geniet / 
„Dat nimmer ’t herte hleef / yatië | 
» Aen 't aerdfch / maer danchbaer leef/ 
„Als Die op ’t hemels fiet, 

Vande Rijcke Man en Lazarus, Lc. 16. 19. 

Stemme: Die mindt die lijdt veel pijn. 

H Ooꝛt een gelijckenis / 
{oe Lazarus bol fchurft/ Tag boor een Rijclen deur: 

Die lecker aen den diſch / 
In felp en zijde bromd / na aller hoben fleur : 

Daer d'arme man / 
Bid wat hp bidden kan / 
@p dat een kruymken bzood / 
Moch ftelpen fijnen nood. 

2. De Hondjes onderwijl / 
Sijn 3weeren lechten / daer hp lag beropt en bloot : 

@n Lazarus ſtierf in pl / 
Dan d'Engelen gevoert zijnd’ ín Abrahams fchoot: 

De Nyiſcke mee / 
Dol jammer ftier fen Wee / 
Wien: bang en naer gemoed / 
Peangd' in der hellen gloed. 

3. Wanneer hp fijn geficht / 
Een hemel floeq / en faq daer Lazarus bereert / 
he, In Abramsfchoot berlicht / 
En hy ter hellen blam ellendig lag berneert : 

î Aiephy / eplacg/ / Rie 

Rampe 



Rijcke man en Lazarus. 119 
NAampſalig en feer dwaes 
Ontfarmt u mijner Beer } 
Dat Lazarus Dael neer. 

4. Bat bp fijn bingerg doop / 
En mijn dogee tong / die nu verſchroockt in ’t ber } 

En gun nap defe hoop! 
O Kint! fepd’ Abraham, gp zwomt in weeld’ ent cier / 

Daer defe man/ 
Was t baegfel ban de wann’ / 
Die nu geniet dees brengt / 
Daer gp niet komen meugt. 

5. R. Ick bid' u fend hem heen / 
Na mijn bf broeders toe / en na mijns baders hups / 

En dats op mijn gebeen / 
Ontblieden def quael en t Goddeloos gefpuns: 

A. Abraham ſey/ 
Sp hebben alle ben’ 
Bock Mofesen Propbeet / 
Daer upt men alics weet, 

R. 6. Doch ſoo een doo’ bervoed / 
En kundigd’ hun dít aen 7 fp konden af van quaet : 

A. @neen/ indien Gods bzees / 
Hun niet het herte roert / fp ſullen nict afſtaen. 

Indien fp niet / 
NHoch Moſes / noch Peopbeet 
Gelooven / die hun leert / 
Geen dood hun dan beheert. 

„7 O menfchet die in pracht / 
„En welluft zijt verfmoozt en op geen armen paft / 

„Gy zijt van God beracht / | 
» En dapper aen fijn roc’ en firenge geeftel baft / 

„En ſteets geplaegt / | 
„En ban een worm beknaegt. 
Dus let op Gods gena / 
„8 Is na de dood te fpa. 

„Derſmaet / beſpot / verjaegt / en foo beel lijden moet / 
” Boud u geruft en ſtil / . — 

„Om dat God alu druck / in a berblijden doet, 4, 
3 



520 Tegens de Geveynfde. 
» Der trotfen bal / 
„, Seer fchielijch naecken fal / 
» Pus u ce ſaem verblijd / 
„Dat gp boo2 Chrifto lijd, 

Siet de Mufi gek in Luft tor Wijsheyt, De wervelde 
geeft haerloon. Fol. 212. 

Tegens de Geveynide, Luc. 6. 
Stemme: PAL. 38. Wilt in uwen toorn geftadigh: Of/ Pos 

liphemus aen de ftranden. Ofte op defe nieuwe 
geftelde Voys. 

—— en 5 zi E 

WES ld * — 

* eeft € arme emenſch barmbertigh / 

Edd — — —— —— —— — — 

En trouwhertig / Als oock u-Wwe Dader ig: 

ii 
E — anders leben / Op dat eben / 
— —— ** sf CR mm. ki 5 en nn , 

— ES 24 EEE —— een 
BSod u dordeel boor gewig. 

2. Wilt u naeſte niet verdoemen / noch u roemen; 
Maer vergeeft eens anders ſchult * 

Dan ſal God u weer vergeven / al't bedreben 
Deaegt u naeſte met gedult. 

3. Geeft gehoopte bolle mate / pders bate / 
En wilt d'epgen baet doch blien / 

Want waer mee gp ot fult meten / ſuldy Weten / 
Datu weder ſal gefchien. 

4. Wan cen blinde d'and'ren lepden/ dat fp bepden/ 
Diet geraechen in Den gracht 2 

Mas mast ooch een knecht niet wefen/ meet gepeefen/ 
Als De meefter zo geacht. 

5. Koe 



Loosheyt der Pharizeen: 121 
5. Hoe zydy door 'g Broeders ooge / dus bedzogen / 

| @at daer in cen fplinter ſchuplt à- 
Dat gy in u oog! Ofchaiche! fier geen balche / 

Die boor pders oogen puplt. 
6, Zult op hem Ben ſplinter toogen/daer u oogen/ 

— Self een groote balck beflupt 3 
Werpt u balck dan eerſt te gronde / heelt u wonde: 
ECTreckt dan ’g Bzoeders ſplinter upt. 
» 7. Wie Doop onberftant/fchijn henlig / ſich toont veplig / 

„En wil 's naeften fepl beſpien / 
„Die moet reyn zijn ban gemoede / vzoom in ’t goede / 

„En ſich felbe eerst beſien. 

Loosheydt der Pharizeen, Luc. 10. 

Stemme: Plm 24. Mijn Godvoedtmy, &c. 

M Ach nimmermeer dan Chriftus zijn in beeden 2 
Boet hp ban d'een en D'ander zijn beftreden 

Moet Pharizee hem achter halen 
Moet pder op fijn leer en wond'ren ſmalen? 
Dies bzaegt hem dees / hoe krijg ich ’t eeuwig leben à 
Pp ſprack tot hem / Wat 's in de wet gefchzeben? 

z. Open) daer ftaet ich fal mijn Bod beminnen/ 
Dan gantfcher kracht / met ziel / en lijf cn ſinnen / 
En al't verſtand / en mijne naefien mede / 
Gelijck mp felf : Dit zijn Gods guide reden / 
a’ Webt recht befchept : fpzach Chriftus, mp gegeben, 
Poldoet dit al / foo hebòp ’t eeuwig leben. 

3. Maer hp ban als / hem Willend’ onderbzagen/ 
prach hoe fal ick mp na deeg wetten dragen? 
Welch ig hp die men noemt fijn even· naeſte? 
Daer ban hy dooz gelijchenis / op't laeſte / 
Hem heeft verklaert wie d'Even naefte waren / 
Op dat hr fou / inepgen roem / bedaren. 

4. Boch hu berftont niet dat deeg wet was geeftlijch / 
En dat de menſch eylaes! Was on en blceflijch / * 

5 en 



122 Levijt en Samaritaen. 
Een flaef Der fond’ / en onder ’tjoch gebogen: 
Dat Menſch / als Menſch / was kranck / van onbermogen / 
En dat de Wet behelsde ſtrenge paden: X 

Wie ’t een verbrack / al d'ander obertraden. 

Volght de gelijckenis van den Priefter , 
| Levijten Samaritaen. — 

Luc. 10. 

Stemme: Pſal. 16. Bewaert my Heer, &c. 

E En Man zijnd’ upt Jerufalem gegaen 
La Jericho, berbief in Moorders handen / 
Die daer geſtroopt / en wonderlijck misdaen / 
Men noch op ’t zwaerft’ en aider felft’ aenranden ; 
Ja wierd gekerft/ Dat hp boog pderg oogen / 
Tag / als boor dood / beblaet in onbermagen. 

2. Een Priefter jupſt / quam Daer voorby getreen / 
Die ſich niet kreuud' / deg armen mang benauwtheyd/ 
@ock een Levijt ging mee Dies Weges heen / / 
Bie hem wel fag / doch acht niet op dees flanwbepd ; 
Maer een Samaritaen , quam aengereden / 

Als ho hem fag Was bol barmhertigheden. 
3. Wp waderd’ hem, en ſpzack hem vriendlijek toe/ 

© Liebe Man! wat tamp heeft u gefchonden? 
Hoe legdp dus verflagen / bang te moe? 

En dusbebloed / bemozft in nwe wonden? 

Coont my u lijf / ich fal t gequetſt verbinden / 
Met Olp, Wijn / en gp ſult hulpe binden. 

4. Wp hoefterd’ hem en tepd’ hem op fijn Daerd/ 
En voerd' hem ſoo ter herberg / ont geneſen. 
Pp bleef hem bp / op dat hp Daer bewaert / 
JBocht wel onthaelt / eu recht verbonden wefen. 

Wanneer honu / fort s and ren daegs vertrecken / 

Gaf Gp den waerd / Dat hp hem fau verſtrecken. 
s. Bpfpzack dit gehe / geef ick u op de hand / 

Dꝛaegt goede ſorg / en heegt doch deſen kraucken / 



Zacheus op den Vygenboom. 223 
En doet hem doch gerach en onderftandt / 
Zs’tniet genoeg / ap ſult mp nabedanchen / 
Wanneer ick keer ich fal ’t u al betalen / 
Mile defen Man doch vriendelijck onthalen. 

6. Wíe ban Dees Die / ich bzaeg ’t 1 met verſtand / 
Dunchkt u de naeft geweeft te zijn ban allen / 
E ot hem die biel in s Moord naerg felle hand/ 
En die gewond ter aerden lag gevallen : 
Op ſpraken / Die barmbertighepd ging plegen / 
En liet ín fmert den armen niet beriegen. 

s. t Is recht geſeyt fprack Chriftus, bolgt Dit fpooz / 
Weeft pder Menſch behnlpig in fijn lijden / 
En geeft u naeften altijd goed gehhoog / 
En wilt u niet in fijne fmert verblijden ; 
Maer reyckt u hand / en toond u fleets weldadig / 
Dan toont ſich Bod / u wederom genadig. 

Zacheus op den Vygeboom, Lure 19. 

Stemme: Edel Karfou. 

A Ts Chriftus was te Jericho gekomen/ / 
Haecht’ nber op de bien. 

Zachéus mee / dit hebbende vernomen / 
Die Wild’ hem mede fien, 

Want dees was rijch / cn ’t hoeft der Collenaren / 
Dies wild’ hp upt luft gedzeben / 

Sien at’t wedervaren, 

2, Maer foo he koet en Kleyn was ban perfoone / 
Beletten 't hem de ſchaer / 

Dies hp fich plt/ omt ſich niee te bertaone/ 
Want Gu hem bolgde naer : 

Daer ís hp ras een Dijgboom op-geftegen / 
Om dat hp met groot opmerchen 
Moch befpien de wegen. 

3 Als Tefus fag Zachéus ín de tacken / 
2pzack hp hem beiend'ljch acu, 

Zachée 



124 __Zacheusopden Vygenboomt? 
Zaché komt doch haeftigh nederſacken, 

En wilt ftracks met my gaen : 
Want heden wil ick tot u huys in keeren , 

Op dat gy wert onderwefen 
In den weg des Heeren. 

4 7acheus ſprong met blijdtſchap ua beneden / 
En heet hem wellekom: 

de Schaer aenhoorde deſe reden / 
Soo ſtonden fp alg ſtom: 

Om dat hu ging met defen Sondaer ſpreken / 
wol het hert bol nufgenoegen / 
En bol ſnoode treken. 

5. Als jeſus was ter Herberg in· getreden / 
Spzach hem Zacheus aen: 

Ick bidt ulet / ach Heer! op deſe reden / 
Soo ich pet heb misdaen / 

Geef ich de helft ban mijnen haef den armen / 
Soo ick permant heb bedzagen / 
»t Dierbout weer Dit harmen, 

6. Bies Jefus ſprack / u huys is wedervaren , 
Geluck en faligheyt 

Om dat gy zijt van Abrahams dienaren , 
Dien ’t heyl istoe-gefeyt : 

Want ’s menfchen Soon die is hier toe verfcheenen ‚ 
| Om’ verlooren weer te foecken , 

En falig vereenen. 

‚> 7e Wel falig hups ban Chriftus fchencht den zegen / 
Daer fpzingt den guide Bzon / 

„Daelt in ong hert en Wilt u woning maken / 
„Des Hemelsblijde Son. 

„ @aelt iu ong hert en wilt woning maken / 
„Dat wp op uptrechter herten / 
„Al h et quaet verſaken. 

Var 



125 

Van de roeringe des Waters te Jerufalem ; 
Joan. 5. 

temme/ Onfe Vader in Hemelrijck. Ofde vier eerſte rege⸗ 
len, opde Stemme/ van den hondertſten Palm. - 

A Leg Jefuste Jeruſalem, 
Op t Joodſche Feeſt berbief fijn ſtem / 

Vondt hp beel krancken daer bp een / 
Want pder op dit Heeft berfcheen / 
Om eerſt ín 't water Bethefda, 
Geheelt te wefen ban fijn ſcha. 

2, Want jacrlijchg d'Engel wag gewent 
Ce roeren ’t water daer ontrent / 
Daer kreupel’ / blind’ op pafte vas / 
Om ffrachg te dalen ín deeg plas / 
En wie dan eerft ín ’t Water quam / 
tracks alle rampen aen hem nam. 

3. Wier lag een kreupel oock na bp / 
Daer Jefus trat aen fijne zp / 
En bzaegd’ of hp wou zijn gefont * 
Hy ſend / ach! Dat ick eene vondt / 
Die np in ’t roeren Daer toe bracht / 
Ick ben een Kreupel / fonder macht. 

4. Dieg Jefus tot den kreup'len fpzack / 
Neemt op u bed en wandelt ſirack. 
Doen ſtont hop / dat’ pder fag / 
Jupſt op der Joden Sabbath-dag / 
Dies fchzolden fp vol mifgenoeg / 
Dat Ip 't bedd’ op den Sabbath droeg. 
5. Wie maeckt u nu dus onbeleefc? 
Hy ſprack die mp genefen heeft / 
Wie fcp mp dat ich Dit fou doen. 
Wie was hp die u maecht’ dus koen * 
Doch Jefus Die hem was ontgaen / 
Hondt hem weer ín den Cempel ffacu, 

6. Hu fpzack nu gp genefen zijt / 
Benaerſtigt u met aller blijt 
Dat gp baogtaen geen fonde doet / 
@p dat niet ergerg u ontmoet/ « 



126 De Zaedt-zaeyer. 
oen fepd’ Br ’t aen de Joodtſche fchaer / 
Dat Jefus fijn genefer waer. aaf 

7. Waer door de Loden alg verwoet / 
Stracks doeften na dic heplig bloed / 
@m dat de Sabbath was gefchent / 
Enhn hem had Gods Soon bekent / 
Maer jeſus ſeyd' hun openbaer/ 
Dat hy / die ſprack Godts Sone waer. 

8. Pach Chriftusmet/ / 6 Pharizee⸗ 
Sijn wond'ren Doen bp u in vrzee? 
Moet gp op ’t uptterlijck foo ſtaen? 
Heeft Chriſtus wel oopt miſdaen? 
Dus blijckt hier wel u nijdig hert / 
Dooꝛ wiens Geeft gp gedzeben Wert. 

Van den Zaedt-zaeyer, Marc. 4. 

Stemme: Het waren twee gebroeders. 

Ls Chrittus ban ſtrandt / ín 't ſcheepken wag gegaen / 
Sprack hp het bolck in gelijck niſſen aen / 

Woe een Zaeper zaepd’ het zaedt / 
Een deel op ‘tlant/ en aen De kant / 
Daer 't gebogelt roben gact. 

4. Wet ander zaedt biel op een ſteenige grondt / 
Daer 't fpel opfchoot / maer berdogzde terſtondt / 
Wanneer de Sonne fcheen: 
Fn 'tander deel in doorens biel / 
Waer onder 't ras verdween. 

3. Det ander raeckt' op een weelderig landt / 
Daer het woꝛtels ſchoot en goed boerfel bant / 
En bzacht handert-boudebzucht; - 
fa bloepd' ín ſpoet / bol oberbloedt / 
{neen gefande lucht. 

4. Wie ooren heeft te haaren / hoore dit woorzdt; 
Dies bzaegden fp 't bediet der g'lijchnis voort - 
Dies hp haer onderrecht / 
Hoe dat hun dit / als ’t rechte wit / 
Dau hem fou zijn beflecht, 

5. Ui 



Verklaringe Chrifti van den Zaedt-zaeyer. 427 
5. Higal’t gehepm ban Godes Koningrijch 

Gegeven / maer d'and're niet defgelijch /, 
Maer door gelijckenig/ 
Om dat Dit Woord / ban elek gehoort / 
Pan hun berftoten is. 

6. Op dat fp dit fende zijn ban reden blindt/ 
En hoorende doof Dit niet word Befint / 
En geene boet’ hen pozt ; 
Om dat haer fend’, pr balfche grond / 
Hun niet bergeben word. 

7. Wilt ge nu defe gelijckenis berftaen / 
Hooꝛt wat u Chriftus de Heere wijſt aen / 
Bant hp den ſijnen leert : 
Op dat elck een / begrijpt dees veen / 
En foo mach fijn bekeert. 

Verklaringe Chrifi over de gelijckeniſſe 
vanden Zaet-zaeyer, Marci 4 Cap. 

Stemme: Pfalm 116. Ick heb den Heer lief, &c. 

D E Teeraer zaept het zaed en Chriíti woordt: 
Dat bp den weg balt/ zijn 't Die t woordt aeuhooren / 

Daer Satan ſtracks den menſch't hert kamt behoren / 
En vrucht 'er unt het woozdt cer ft aen · gehoort. 

2. Wet zaed ’t welch biel op een ffeenachte grand / 
Zijn die het woord terſtont met bzeugd’ aenbaerden / 
Doch wifgeltuur geen wortels ſchiet in D'aerden/ 
Die m den naod fich ergeren terfiont. 

3. Wet zaed Dat in en tuſſchen doorens biel / 
Sijn die met ſorg des werrelds oberladen / 
En ín bedzog deg rijckdoms ſich ſteets baden / 
Dol ſuoode liften grootshend m de ziel, 

4e Die nimmermeer zijn ben begeerten fat / 
Maer vachten dag ua groote Schatten poogen / 
ABaer daog Dit zaed berfticht Wozd boor Godts oogen / 
En ſoo berdoet Gods zaed / foo waerden ſchat. 

s. Maer 



128 __Chriftusfpijft ooo Menfchen. 
s. Saer ’t zaed ’t welck vlel op ’t wel gebeegde —— 
> zijnfe Die ’t woord hoorenen bewaren; ; 
Waer ban men fiet veel vzuchten t'ſaem vergaren / 
Fa hondert bout dooz zegen ban Bods hand, - 

2,6. Geef Heere Dat u woord in ong beklijf-/ 
„Dat niet de Satan ons berruch ten quaden : 
» Laer doch u zaed mer Diepe Wogtelg zaden / 
» En dat het niet berftich noch t'onderblijf. 

„7. Ge doorens Heer! der ſnoo begeertijchhanb/ 
» Wied’ upt ons siel/ cp dat tp 't woord foo — 
Dat wp volſtandig ſingen boor u ooren. 
„Tofzy u God / hierdoor / in eruwighepd. 

Daer Chriſtus sooo Menfchen met vijf 
Garfte-brooden en twee Viffchen ſpijſt. 

Marc. 6.22. Luc. 9. 

Stemme: O Schepper fier. 

wW El ſalig bolck / dooz pber aengedzeben / 
Dieu hebt begeben / te hooren ’sg lebeng tolch / 

Die als een wolck / berfpzept fijn woort en gaben / 
Waer upt Wp ons laven / als fijne ſtem komt boost / 
Milt dan op Gods geedbepd letten / 
En bolgt ffadig Godes wetten / 
Want hp ’tal geeft / Waer menfch cn bee bp leeft. 

2. Als Ckriftusfag / foo grote ſchaer boor oogen / 
Wierd' hp gantſch bewogen / eu bol medogenthept / 
ant pder flag / fag hp als fchaepkeug dwalen / 
Die hp ging verhalen/ fijn leering en waerheyt: 
Als nu was de dag verloopen / 
leef wach 't bolck bp hem met hoopen / 
t Gebzeck was graot. MH aet pder haopen bzoot. 

3. Boch Jefusfprach, geeft gp haer felf te eeten. 
D. ier dient Heer geweten / Wp zijn fao niet voorſien. 
J. Gaet henen ſtracks / en telt eerft uwe bzaoden / 
Gaetſe dan vꝛunooden. D. wa hebben vijf gemeen / 



F _ Vande genoodeter Bruyloſft. 129 
En daer boten noch twee Difichen. 
J Wilt ín ’t gras de fpijs op-diffcheu/ / 
Pondert bpeen/ en vüſtig fet alleen. 

4. Als hp ’t geficht ten Gemel had berheven / 
Heeft Gp God gegeven ſijn Tof met danchbaerbent ! 
Als upt een plicht bzack hp voor hun de brooden / 
Dats haer fouden nooden / ef borden foo berſaet. 
C wee Viſſchen depld’ men onder alien / 
oo dat fp bol welgevailen / 
Elck wag bernoegt in ’t geen God had geboegt. 

5. Wat Wonder ding twaelf korben overſchooten / 
En dees Difclh-genooten/ Die waren wel gefpijft. 
Hoe fonderling ! bijf dupfent daer genoegen / / 
So kan’t Godal boegen / als hy fijn gonft bewijft : 
Pus isnoch des Beeren zegen / F 
Die ons als een guide vegen / 
Ons oberfchot / deelt alg een Hemels tot. 

6. Ach arme menſch! treet oz met uwe zimen / 
Én doozfoeckt ban binnen / uhert en gemoed : 
Daer gp na wenfch / uptniet/ zijt opgeſtegen / 
En hebt nuberkregen/ ban God dees overbloed 5 
Wilt hierom den Heere loben / 
Die u zegent ban hier boven / 
Dat gu klaer fiet / Wat u noch oberfchiet. 

V an de genoode ter Bruyloft 5 Matth.22. 

Stemme: Looft Belgica den Heer: 

H Et Koningrijcke Gods een Koning wort geleken / 
Die fijnen Saau ter cer / een Bauploft had beſteken / 

Waer dooz hp over al/ tot fijn genoode feut / 
Die ’t nijdig oog ſtracks hebben toe gewent. 

2. Oe Honing andermael/ fent af noch and're booden / 
Die haer mer grooter ernſt / weer tot fiju Bzuptoft nooden / 
Oiefepden/ ’tigberept/ de Offen ou Het Dee / 
Dus treed doch toe / geniet Dees Bzuploft mee, 

Á 3, Maer 



230 Vande Genoodeter Bruyloft. 
3. Maer dit ban haer beracht/ig elch fiju weegs getreden. 

En d'eene na fijn land eu flaeffche befigheden / | 
Dees had een Pzouw getrouwt, deeg Oſſen had gekocht / 
Dees moft geviert / en D'ander zijn befocht. 

4. En boven al deeg gonft ban op Dit Heeft te laden / 
Begoſten fp dees boon te laſt'ren en te fmaden / 
Ja wreedelyck te doon / aen Die haer weldaet doet / 
En dus berkeert ig 't menfchelijck gemoed. 

5. —— dooz dees ſmaet / ín gramſchap / als ont: 
eken / | 

Send fijn Crawanten af / om deſe fmaed te wzeken / 
Die ffrachs den JW oozdenaerg gedoot en aen-gerant / 
En boozts haer Stad / oock hebben af-gebzant. 

6. De Kouing wederom / fend af fijn diengers vaerdig / 
En fepd’ dat deſe hoop Dees bzeugde niet was waerdig / 
Gaet daeram over al / bp kreupel en bp blind’ / 
En noodigts’ al ter Bzuploft die gp bind. 

7. Peknechten zwerben om dooz ffraten en Dooz ſtegen _ 
En nooden goed’ en guaed’ / en Wat hun flechts quam tegen / 
Soo dat in koeter pl de tafels zijn befet ; 
Maer ’s Kongs oog op pders wefen let, 

8. {ier bant hpeenen Man / met feer bemorſte hleeden / / 
Dien (prach hp aen/ Wel vriend! dit paft geen Bzuplofts 

eeden/ / 
Mier dient een fupber kleet: hp zweeg. De Peer gebood / 
@at men dees Man fou boeren in de Dood. . 

9. Fn nare dDupfternig / Waer knerfinge der tanden / / 
Waer weenen en gehuphen't Wzingen ban De handen / 
De bange ziel benauwt / en waer een droef gelupt / 
Bluſcht dooz de fond’ / dees blijde Bzuploft upt. 

ro. Want beel geroepen zijn / en weynig uptberkooren / 
De beoome sijn talleen/Die 's Brund'goms ſtem aenhooren; 
Want wie ín ’t quaed verhart en paft op geen vermaen / 
Aal 's Bzuplofts zael daer booz gefloten ftaen. Á 

15, Wilt ong dan liebe Bod: met 's Bzuplofts hleet bers 
eeren / 

Op dat wy mogen ftaen boog ’t aengeficht deg Weeren / 
En tat deu epndetoe/ bolftandig zijn in deugt, 
En doo2 't geloof genieten 's Pemels bzeugt, 

Van 



Van den Hooftman over hondert , Mat. 8: 

Stemme: Daer was een Man in den lande Hus, @f/ Geeft 
my te drincken na mijn dorft. 

A Is Jefum te Capernaüm 
Was met fijn Fongers ín- getreden / 

Om leeren t Euangeliüm, 
Gebzupchkt’ een Hooftman defe reden : 
Ick bid’ Weer! hoogt doch mijn gebeden / 
Mijn knecht lept door de Jicht daer neer, 
Wei fpzack doen Jeſus, weeft te vreden, 
Ick koom ftracks en genees hem weer. 8 

‚2. De Hooftman antwoozde hem / ach Beer / 
Ick ben niet waerd dat gp fult komen / 
En doen mp en mijn hups deeg eer / 
Spzeecht flechtg een woordt / en ’t fal mp bzaomen / 
A dit bergen fou ick fchzomen ; 
Want ick ben oock een onderdaett / 
@ntflupt doch uwe milde ſtroomen / 
Spꝛeeckt flechtg een waozdt / Dan ig ’t gedaen. 

3. Ick heb Soldaten onder mp / 
Spzack hp / wanneer ick die gebiede / 
Gaet go daer heen / en Weerom gp / 
Komt hier en gaet tat defe liede / 
Doet dit ern Dat en ’t fal gefchieden / 
Soo dat mijn wooꝛt hun ig een wet / 
Waerom fou ick dan ban u blieden? 
Want Heer! ick op u woorden let, 

4. Als Jefus met op-mercken hoogt / 
Deeg reden npt deg Hooftmans monde / 
Sprack bp tot fijn Mabolgers boogt / 
Sulck groot geloof is niet gevonde 
In Ifraël; wilt ditdoor-gronden, 
Want veel van Ooften en van Weft, 
Die fullen als van God gefonden , 

_Oock mee ter Bruyloft gaen op °t left, 
5. Ja fullen oock met Abraham; 

Met lfac, Jacob zijn Godtserven , 
| Als uyt-gelefen van dien Stam, 



„132 De getrouwe Herder. 
Ea’ Hemels Koningrijck verwerven! «> __ « 

. DeRijcks-genooten ſullen fterven, ‘+ 
En ín deafgrondt neer geftort ; 
In duyfterniffe weenen, fwerven, 
Daer angtt tot tant-geknars bun port: 

6. Reyft heen, O Hooftman na u Huys, 
Sprack Jefus, u knecht is genefen , 
Na u geloof foo fal dit kruys, 
Van u knecht afgefcheyden wefen : 
Die niet gelooven , mogen vreefen, 
Geen ongeloof komt voor Godts T hroon, 
Men kan geen Vijg van diftelslefen , 
Gelooft in God en fijner Soon, 

7. Wíe Chriftum bolgt en houdt ſijn woord 
Dooꝛ een oprecht en baft geloobe / | 
Gaet altijd cot een beter boozt / | 
En Woet getrooft ban Bod hier boben / 
s; Laet ons ban u níet zijn berfchoben / 
„Dooꝛ ongeloof of balfehe waen / 
„Gp konde ſtracks onfe guael verdoven / 
„Als go hebt aen Dees knecht gedaen. 

De getrouwe Herder. 

Stemme: Pfalm 9. Heerick wilu, &c. 

W Wer bint men oopt foo trouwe Beld / 
Die ’ leben boog fijn Schaepies fieldg 

En die upt liefd’ in alle Goecken / 
* Derlooren weder op ging ſoecken? 

2. Dit’s Chriftus Die fijn Schaepkens wept/ 
Die weder foeckt’t geen Was berlept / 
Ja rucktſe upt der Teeuwen kaken / 
En wilt de zwacke ſtercker maken. 

3. Die weder heelt't geen was verwont / 
Die 't branche Schaepken maeckt geſont; 
Ja die in't wild’ en woeſte doolen / 
Vergaert ho ban des werrelds poolen. | 

Í A. Wor 



Tranen Chrifti over Jeruſalem. 
4. Boe heeft hp fijn verſtroonde hoop - 

Die Herderloos en op ter loop / 
Derfpzent op bergen en in Dalen / 
Dooꝛ fijn Bafupn deen achterhalen ? 
5. Dees Schaepjeg hoozden fijnen flem / 
t Gelupt van't nieuw Jerufalem , 
Dies balgden fn op fijn geboden / 
Die hp quam tot fijn Schaep · ſtal nooden. 

— 6. Brfag fijn Schaepjes m gevaer / 
Pan Koober en ban JP oozdenaer / 
Dan balfche Herders / Die boog heenen / 
In Schape kleeders / 't bolck berfcheenen. 

7, Maöer binnen ſchuyld' eenn Wolven hert / 
Dol flanck / benijn en bitt’re ſmert / 
Uptwendig bau beleefde zeden / 
nwendrig ’t neft ban bupligheden. 

8. Wel falig die dees Werder. hoogt / 
Die flecht en vecht was in fijn woord / 
Waer m nopt was bedrog gebonden / 
Geen dabbelhept noch balfche gronden. 

g. Brigde Herder / Die geïrouw / 
Sijn bolck berloft upt fmert en rouw / 
En doetfe facht en ruſtig flapen : 
Kof groote Herder banu Schapen ! 

Teen — — 

TA Jefu fa epen Jerufalem, 

4 Luc. 19. 

Stemme: Plm go. Gy zijt geweeft, &c. 

133 

S Taeckt Heere ſtaeckt ach Heere! ſtaeckt Weenen: 
a. Pet ſtalen hert moet barften bau Dit ficenen / / 
Als gp de Stad Jerufalem guamt nad’ren / 
U ziel beroert / en alle uwe ad ren 
Ontſtelden ſich Wanneer qp haer facgt aca / 
En / iden Geeft / alreo d gronde gaen. 
ke f 3 



124 Tranen Chrifti over Jerufalem. 
2. Hfuchten/ Weer! Die bazften upt met tranen / 

Om dat al u gefimeeck en foet bermanen / 
Been betering noch boozdeel koſt beoogen / 
En datfe in haer boogtent ſich bedroogen. 
Permeendenlaes! fp waren Godes bzint / 
t Derkoren Dolck en ’s Hemels Croetel-kint, 

3, Gy riept haer toe tach ! dat gp in u dagen / 
Wiſt uwe bzee / en hoordet mijne klagen : 
Maer nueplaeg! is't vooꝛ u oog verbozgen / 
En dat om uwe fond’ en ſnoode ſorgen. 
Ick fie alree omlegert uwe Stad / 
(Cot pupu berplet / en uwe muren plat. 

4. Ick fre alree u Stad ter neder bellen / 
Ach fie alree u/ en uw’ Hind'ren knellen : 
Ack fie alree u toorens af gebroken / 
Mits gp beracht mijn woord / tot u geſproken / 
Om dat gp niet De tijden naemt in acht / 
En mijnebzee) Dieu ig aen gebracht. 

5. Jerufalem ! Die doodeſt mijn Pzopheten / 
En fienigt die daer bzaom zijn ban geweten : 
Poe menigmael Wild’ ick u kinders dechen / 
Gelijck een Wenn’ / en haer een fcherm berfirecken / 
Gelijck een Hem' / Die hare Kieckens queecht ; 
daer gp hebt niet geilt / hoe dat men pzeeckt. 

6. Hierom fal ooch u huys zijn woeſt gelaten / 
Gp fult mp níet fien rijden langs u flraten / 
Cot datu bolck roept / Bod! die komt gepzefen / 
Au’s Peeren naem / fao moet gp Welkom wefen / 
(Cot dat mijn bolck mp ín mijn Majeſtept / 
Sal fien verhoogt in mijne heerlijckhept. 

„7. Wilt Chꝛiſten volck / wilt niet Peplantperffen 
„Dooꝛ obermoed / noch met de ſonden ſcherſſen; 
„Want als hp lang lijdfaemlijck heeft verdragen / 
„t Hertneckkig hert / dan plt hp met fijn plagen: 
„Maer wilt op dat hr bzolijck nontmoet / - 
5» tact af van't quaet / en Doet oprechte boer, Ae 

pe 



Opftandinge Jefu Chrifti uyt den doode, 
Marc. 16. 

Stemme: 33. Plm. Weeft nu verheucht, &c. 

S Oras de Sabbat was berloopen / 
Soo zijn de * Dꝛouwtjes bzoeg bergaert *Maria « 

@m krupd en fpecerp te koopen / Magda- 
Om falben jefum , na haer art : lena, Jaa 

Als de nacht ging dalen / cobi en 
En de Son haer ffralen / Salome. 
Ven de bergen fpzept / 
Als fp met haer fchichten / 
tAerdtrijck komt berlichten / 
Dooꝛ haer bzolijchhept. 

2. Soo zijnfe ſtracks na’t graf geronnten / 
Pol oberleg en zwarighept: 
Wie fal Dien ffeen af went len konnen / 
Die op het graf gefloten leyt? 

Als fp quamen nad’ren /' 
& wol de beeugt in D'ad’ren / 
Want de ſteen Was af: 
Stracks zijn 3e getreden / 
Dol Godsdienftigheden / 
Dalend' in het graf. 

3. De bzeugt/ eplacs! is ras verdwenen; 
Fa’t herte trilde haer in ’ lijf. 
Cen Gongeling ig haer berfcheenen / 
Die haer bertrooft’ in haer bedzijf / 

Die ter vechter zijde / 
In een Wit gefmijde / 
Aat feer bzaef geciert / 
Goddelijck ban wefen : 
Spzack haer Wilt niet bzeefen / 
Maer u Godsdienst biert. 

4. Gp foecht hier Jefum by de dooden / 
ien Jefum ô ban Nazareth ! 

Die daer gekrupſt is bande Loden / 
24 En 



Emaust’{amen fpraeck. 
En bier wag int graf gefet 

Stet hier Doch ter degen / 
Waer hp heeft gelegen / 

Siet de plaets recht aen ; 
Geen graf kaft hem binden / 
Waer gp futt hem binden / 
Daer hr ig gegaen. 

A. Segt Ptro en fijn mee· geſellen +77 
Dat hy ban’t graf is opgeftaen /_ NGE 
En datfe ſich te famen ſuellen / 
En ſtracks na Galilea gaen : race) 1e: 

Daer hp baozoogen/. 
Boer ſich vertoogen / 
Na fijn Godlijck Woord. 
Daer ſuldy fien t Wonder / 
Par Gad mm’ befonder / 
U gebed verhoozt. 

„6. Gn Chꝛiſten menfch maet baft geloaben / 
» Gat Chriftus heef: den Dood bertreen / / 
„En dat gu hebt met hem hier boven/ 
„Süijn Pemelbaert en Kijck gemeen. 

„Dus tuft vande ſonden / 
„En rijſt op/ omwonden. 
„Met een beplig kleyd: 
Dan fulop Bod peijfen / 
„En met hem verryſen / 
„In fijn ws nd 

E — 

a 
— 

3 

Emaust’ famen-ípraeck , Lame: * F 

Stemme: 118. RAL, Dancket den Hier, — 

G Eluckig wie dat op fijn wegen / 
Derkrijge fao goede Wandels-man /, 

Maer mee men nimmer is verlegen / / 
En díe de waerhept leeren kan : muis 
Gelijck fp Die na Emausgingen/ ur 
Dean Chrilto ſpraken en fijn Wet /- / si 
En ander goddelijchke DiNgen/ Pens 
Daer hp hem tuſſchen beden fet. 

=d 
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_ Emaust’famen-fpraeck. 137 

2. Wat fpreeckt gy dochalwonderheden? _ Jefus Chri- 

| Sy fepden / 3pdp beeemdeling : ftusen Jon- 

Weet gp niet wat gefchiet is heden / geren van 

Dan Jefu > ’t is foo bzeemden Ding : Emaus. 
Die krachtig was ín woozd’ en wercken / 
VPooꝛ God en boog een pder menſch: 
Doe D'Opper-priefterg en haer ſtercken / 
Wem dooden, ua haer wil enn Wenfch. 

3. Wp hoopten dat hy was die gene / 
Die Iſrael verioſſen fou : 
De derde Dag is nu berfcheene / 
En wp zijn noch in angft en rouw, 
De Drouwtjes / ín dees morgen· ſtonde 
Zin beoeg al aen het graf ge weeft / 
Die fepden / Datfe hem niet bande; 
Maer wel 't geficht der Englen geeft- 

4. Dees fepd’ haer/ dat noch Chriftus leefde :- 
Maer Wp fien dat der Dzouwen woordt / 
Is waerhent / dies ong ’ herte beef de : 
Dus waudten Wir mm droef hent boozt. 
Doen fpzack hun Chrittus defe reden / 
O traeg van herten en verftandt ! Jefus Chriftus 
Dat gy de Schrift niet kond ontleden ! 
U overbracht van handt tot handt ? 

s. Moft Chriftusdit te voor niet lijden , 
Eer hy ging in fijn heerlijckheyt ? 
Hy koft u doch niet eer verblijden à 
Voor hy wasin fijn’ nedrigheyt. 
Doe bing hy aen de Prophecyen / 
Van Moyfe afte leggen uyt, 
Én ftampt’ haer in, datal ſijn lijen, 
Was in dees fchriften klaer beduyt. 

6. Sp guamen nu het Dleck te nad'ren / 
Maer ho geliet fich af te gaen, 
Sy baden / laet ans hier bergad'ren / 
@Denachtgenaecht / Wilt met ons gaen. 
Als hp nu Was ten Difch gefeten / 
Nam hy het brood en danckte Godt , 
En brack het, en gaf hun teceten. 6 

ie: Dae 



138 Hemelvaert Chrifti, 
Doe fthooten d'oogen upt het flot. 

7. Spkenden hem / upt al fiju weſen / 
JW aer hp ontguam uit haer geficht : 
Spfpzaken/ 6 Bod: zp gepzefen / 
Hoe brand’ ons hert / gelijck een licht / 
Wanner hp ons op weg de Schriften / 
Dan fijn opftanding ons ontfloot / 
En wift die alle foo te fchiften / 
Dat wp ’t berffonden Klaer en bloot, 

„8, Taet Chriftusdoch op alu wegen / 
», En wandel u gefelfchap zijn. 
„Dan fuldp deugt en Gods· brucht pleger / 
>, En ondeugt fchouwen als fenijn. 
„Wie met de beoome fteets verkeeren / 
„Die wozden oock daer door gefticht / 
„Der bzomen mont fal wijshept leevert / 
„ En geben falig onderricht, 

trooftlijcke Hemelvaert onfes Heeren 
Jefu Chrifti, Actor. 1. 

Stemme: Pfalm 68. Stactop Heer. @f/ Het zijn 
doch falig alle die. 

S Jet Chriftus onfe Doꝛſt en Beld / 
Die Teeuw upt Juda, ban geweld? 

Maer boog de dood moft zwichten / 
Wanneers' hem ín haer kaken noot; 
Saer hp berbzack de gelen dood / 
Dooꝛt wencken bau fijn lichten. 
Waer ig dijn pzickel en Dijn zeeg' / 
Als Chriftus d'oberwinning kreeg? 
Gp hel en dood moft bzeefen : 
HU grendels heeft hy afgerucht / 
De helen dood te onderdzucht / 
Pus menfch wilt brolijck wefen. 

2. À tranen heeft hp afgebaegt / 
Dan die noch vlee laegt / 
En is u weer berfcheenen : 

Heef 



Hemelvaert Chritti, 139 
Heeft beertig dagen u geleert / 
Met u gegeten en verkeert / 
Getoont fijn bleefth en beenen. 
Dm ſoo het ongeloobig hert / 
Dat noch in ongeloof verwart / 
De waerhepd aen te toogen: 
Eu dat hp waerlijck was die geen / 
Die dood was / en nu Weer berfcheen / 
Doog aller menſchen oogen. 

3. Hyleerd' haer Godes trou berbond / 
En boe hu / dooz beloft’/ gegrond / 
Zou 't Koninckrijck aenbaugen : 
Dat br hun zijnde nu bedeeft / 
Coefenden fou fijn Wepl'gen Geeſt / 
In oberbloed eerlangen : 
En dat fp fouden tupgen zijn ? 
yu woord in Daed en wiet ſchijn / 
De Werreld upt te fprepden : 
En ſouden ban Judea aen / 
Des werreldts kreyts comtonme gaen / 
En fijne leer berbzepden, 

4. Als hp dit alles had verhaelt / 
Een wolcke npt den Wemel daclt / 
Die hem heeft opgenomen / 
En boog hun oogen wech geboett. 
Wier ſtonden fp als gantſch beroert / 
Dol achterdocht en fchzomen 
Eer wijl fn fraerden Chriftum na / 
Soo ftonden C wee in Wit gewaet / 
Aen hare zijd’ / en fende / 
Die Chrittus Die ten Wemel baert / 
Dien fulòp namaels fien berklaert / 
Gelijck hp bau u fchepde, 

„5. O Weer! die nu ten hemel bacrt. 
» Wilt onfe lichaem / gantſch bezwaert / 
„Met u ten hemel boeren ; 
» @p dat Wy dooz oprechte boet / 
„Deelachtig zijnd’ u eeuwig goedt / 
» Geen quaed ong mach beroeren. | 

2 Wilt 



140 Navolginge , Coloffenf: 3: | 

„… Heit Weer / ous bleefch in bzolijchhent/ / | 
» @mkhteeden met d’ onftecflichhept / 
» Pat wp met u berrijfen / 
„En ong ber klaren met Die bzeugt 
„Der Eng'len/ dat wy met geneugt / 
„Aeeuwig mogen pzijfen. 

Soeckt het Paefch-en Pincster-feeftin luft tot Wijster: 
Fol. 67 en 69. 

Navolginge, Coloffenf. 3. 

Stemme : Pfalm 31. Ick ſtel opu, &C. 

G Da die ín Gade zt herbaoren / 
Sꝛaegt oock fijn wapens mee / 

Tiefd/ vriend'ljckheyt en bzee / 
En Kleed u als fijn uptberkooren - 
Altet oetmoet en meelijden / 
gare m de pracht ban zijden. 

Hen ’t uptteriyck 18 °t níet gelegen/ 
st Bpovendig 15 maer ſchijn / 
od wil im ’t Gerte zijn: 
Indien go het ban God berkregen / 
Ain zegen en weldaden? 
Danckt hem boog fijn genaden. 

3. Verdzaegt ecn ander fijn gebzeecken —4 
En tgeen is misdaen — 
is Chriſt is booꝛgegaen: 
Dut memands guaet met quaden wreecken / 
Treckt aen der liefden zeden/ Nid 
En haer bolkomentheden. 

4. Gods woord laet vijch’ljchk in u woonen / 
Wal mijshepd en bol deugt 
Fant dit 's een groote beengt / 
Pe fat dit goed in u bekroonen: 
Dus teert en ſticht malkand'ren / 
Ön fit of gaet te wand'ren / 

s. Singt in u herte Gode Pfalmen / 
Lof ſangeun foet ban toon / 

er 



Petrus geneeſt eenen Kreupel. 141 
Der deugden hoogſte kroon / 
Met Wiedekeng ban foete galmen / 
Eu wilt met held're keelen / | 
Pan Gods genade queelen. 
6. Al wat ga doet ín Wood’ of wercken / 
Poet ſulcks in Chritti naem / 
Godsen des Beefttefaem: 
Dan ſuldy fijne goedhept merchen ; 
Dus danckt Booz hem den Dader / 
Want God is niemand nader, 

Petrusen Johannes in den Tempel 
gaende, genefen eenen Kreupelen. 

Actorum 3. 

Stemme: Hoe leg ick hier in deesellende: 
Ofte op defe nieuw geftelde Voys 

— 
1 @n Kreupel lam en ſtram gebooren/ La: aq 
2 En Karmd’ om aelmoes boog elcr ooren / En 

— — — — —— ne „Eer — nemen 

4 —— - mer - de met veel getreur: 

SHEER 
Daer Dao — / meelijden had eu mede-dogeun, 

2. Als Petrus en Joannes naeckten / 
Omeaech den Cempel inte gaen, 
Kreet hu foo deerljck / dar fp 'r ſtaeckten / 
En fpzaechen tot hem / fiet ons aen ! * 



| 142 Petrus geneeſt eenen Kreupel. 

Hp ſtarende met groot berlangen / 
@p hoop ban een gefchenck t'ontfangen. 

4. Maer Petrus ſprack / door God gedzeben/ 
Wp hebben filver / fchat noch goudt ; | 
Maer wat ich heb / fal ick u geben / f 
In Jefu naem / dit Wel onthoud : 
ñijſt op! en wandelt uwer wegen / 
@n hebt deeg gaef ban God berkregen. 

4. Hy rechted’ hem op fijne beenen / 
En greep hem bu fijn rechterhand : 
Sijn zwacke leden Die berdweenen / 
En wierden baft en hielden ffant : 
Wp fpeong en wandelde in den Tempel / 
En danckte God ín ’s Doozhofs dzempel. 

5. Een pder fach dees Kreupel loopen / 
(Want hp was alle Man bekent /) 
Perwonderten berbaeft met Hoopen / 
Quam pder een Daer aengerent. 
Wp itep aen Der Apoſt'len zijden / 
@m haer zijn Weldaed te belijden. 

6. Boen Petrus fag dees groote Scharen / 
Spzach ha bermaedig / mannen hoort. 
Wilt in deeg Daed / op ons niet flaren / 
Want Wp doen alles doog fijn Waozt : 
Miet wy / noch ons’ Godbeuchtiaheden / 
JW aer God doet defe wonderheden. 

7. De God Abzahams onfer Dad'ren / 
Sijn Sone lefum heeft berklaert ; 
Op dat gp al tat hem foud nad'ren; 
Saer gp berbaftert en ontaert / 
Hebt hem berlaachent en doen ſchaecken / 
Wanneer Pilatus hem wou flaechen. 

S. Bien Daft des lebeng naemt gp 't leben / 
Dien God heeft ban den dood ber wecht : 
Baer ban wy hier getupgnis geben / 
Cot welckerg eer Dit wander ſtreckt: 
Dooꝛ fijven naem geloof en Krachten / 
Wpdecs/ boozu/ tot ſterckheyd beachten, 

9. Maer 't ig betonft / dat uwe finnen / 
og: 



Stephanus gefteenigt. 143 
DDoodꝛ onberſtand / dug zijn miflept : 

_ Wilt God/ hierom, doo Chriftum minnen/ 
Die lang fijn lepden had boogfept. 
Doet daerom boet / beweent u fonden / 
Dan wozt gena bp God gebonden. 

De doodt Stephan, Actor. 6.7. 

Stemme: Bedroefde Herder fiet. Ofte opdefe nieuwe 
geftelde Voys. 

nen amd —— 

D= Zen EEE zE — 

Er Kercken Chriſti geur / Sn bzeugt en ín gez 
3 Soo dat fp ſtelden in / Apt innighept en 

ENE EN Eend NARE, 0 EE 
Ni en — LE — 

— — — — — J — —— — — — — — —— 

——— — — — — — — — —— — — — — —— * 

2 treur / Blonck heel Judea deur / Dol wonderheden / 
4 min / Beſozgers vooz't geſin / Ber arme leden / 

ete — 
— — —— Es! — — — — —— — 

Daer Stephaen Wierde toe berhooren/ Dies zwol de 
—— — — — — —— — 
— — — — — — —— — — — — — — — — —— — — — 

a Ii — — 
— ⸗ —— — 
— — — —— — —— —— 4 — 

Pharizee bal tooren. 

2. Om dat hp Was bol Geeft / 
Die God den Veere bzeeft / 
Was 't Joodſche bolck bederft 

Pol bitterheden : 
Ep fepden/ Dat hy God / 
En al der Dad'ren rot / 
En Mofen had befpot / 

Dol laſter reden. 
Sp fleepten hem door valſche tupgen / 
Om t rechte recht foo krom te bupgen. a 

3e 1 FE 
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3. EAS bp ons felf berftaen/ * * — 

Dat hp click derf voorſſaen / tegens Ste⸗ 
Dat deeg plaets ſal vergaen / —4 
En Moyſis wetten / 

En dat ſou Jeſus doen. 
Dit ſeyt hy ſtout en koen / 
Wie ſal dan't quaet vermoen / 
Dat wy't beletten? 

Op Stephanus weſen floeg elck d'oogen / 
Dat ſich eens Engels quam bertogen. 

4. Na't plept was aen-gehoogt / 
En't bolck fcheen gantfch — 
Derhaeld' hp hun Beds woort / 
En al fijn wercken : 

Eu hoe het — geſlacht / 
Dooꝛ trotfighept en pracht / 
Gods wetten had veracht. 
Noch willen mercken 

Op Sods belaft / hun toe-gefonden / 
Die doo hun trouwloos twas gefchonden. 

5. Gyhebt / fepbp/ geplaegt / 
t Welck God moet zijn geklaegt jr 
Gons diengers felf berjaegt / 

Gelijck u Daders / 
Gods Geeft ſteets wederſtaen / 
Na in-gebeelde waen / 
Gepaft noch op bermaen / 

Noch hepl’ge bladers. 
Die u ban Chritti komſt guam melden / 
Hebt gp gedeod/ gehoont/ met fchelden, 

6. Woe welt een boog gemoed & 
Dae voert de ijd Get bloed ! 
Dies raesden ſy ber woet / 
ín fijne vreden: 

Sp knerften / gantfch berftaozt / 
En wilden met hem boogt / 
En elch wild’ hem aen boozd ; 
Maer by bol bzeden 

En geeſt / fag eſum ftacn verheben / 
Aen Godes rechterhand daer neben. 

7. SE 
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7 ep bolgde ’t wilde ſpoor / 

En ffopten 't nijdig oog / 
Ja gunden geen gehoor / 

Dien Uptberkooren : 
Maecer bielen tot hem ín. 
Alg een beegifte Spin / 
Met een berduide fin / 

En heete tooren : 
Daer hageld' het een bun bau ffeenen / 
Daer felf het ſteenen hert moft weenen. 

8, Bp riep ’K ben onbebzeeft / 
Deer ! nip genadig weeft ! 
@ Jefu neemt mijn geeft 4 
Dies kuield’ hp neder / 

Dergelt niet dit geflacht / 
@at dus u Wood beracht / 
Noch ’t quaed alhier bolbzacht / 

Bekeertfe weder. EN 
En bier lag 'tlf/ de Siel bolleben / 
Heeft Bod ín fijnen troon verheven. 

„9, Epran/ gr dood het lijf / 
„Bol wzebel en gekijf: 
„Doch datg een flecht bedzijf / 
„Dooꝛ Godesleeden ; 

„Maer D'eed'le ziel'is vzy / 
„Dooꝛ uwe tprannp : 
„ Want God die ffaetfe bj / 

> @us toomtu zeden / 
„En lupftect bep na Gods geboden / 
„Die lijf eu ziel te ſaem kan Dooden, 

— — 

Petrus van den Engel uyt de Gevangniſſe 
verloſt, Actor. 12, 

Stemme: Vande 10 Geboden, Heft opu hert. Of / Ick arme 
Schaepken aen der heyden. @f/ Neræa ſchoonſt⸗ 

van u gebuuren. 

S Celt bep u Sch iltwacht en Soldaten / 
Euboept en a bog ge wilt / sind 

hAlCH 



146 _Petrusuytdegevanckenifle verloft, 
Rnelt baft De vꝛomen / t fal niet baten/ © 7 
Maut op bergeeffche moepte ſpilt. HR 

2. Diet Petros hier feet ſtreng gebangen / 
Geklupftert aen der Urijgers zp / 
Waer in Herodes hadt verlangen / 
Om plegen fijne tyranup. 

3. Maer Godt díe wout fijn dienger ſparen / 
Eerwijl hu lag ín flaep gefuft / 
De rigs iup boep’ en deur’ bewaren / 
Cot defe wreedthept was gebluft. 

4. Godts Engel quam De plaetg omlichten/ 
En weekte Petrum aen zijn 3p : 
Sta op / fer be / en wilt niet zwichten / 
„Smgosten fchoentu/ gaet met mp. 

5. De ketens / Klupfters / bielen heenen / 
Pen mantel om / ſtracks bolgt mp rag: - 
Bu meend’ hem was eert licht ontfcheenen / 
Doch wift ziet dat 't cen Engel Was. 

6. Sp traden daog de wacht na bupten / 
Cot aen de groote ps re paart / 
De deur’ ging fich bau feif ontflupten / 
En doen berfchepde D' Engel boost. 

7. Wp front bedeeft / tot hy bedaerde / 
Qu weet ick / ſeyd' hy / boog gewis / 
Dat Bodes Cugel mp bewaerde / 
En loſt' upt dees gebanchenis. 

8. Herodes krijgt utr roode kaken / / 
Met al der Gaden nijdig rot / 
Die na mijn dood foe vyerig haken; 
Waer God haer booshept heeft befpot. 

» 9. Cyrannen ffaecht unijdig woeden / _ 
„En pleuat doch geen ounoofel bloedt / 
„Als God de ſijnen Wal behoeden / 
„Dan is't al pdel Wat gr doet. * 

u 



Philippus en de Moorman, Actor. 8. 26, 

Stemme: Pals, Verhoort ô God, &c 

En Ods Geeft dooz wonderheen gedreven / 
ond’ fijnen Engel na beneen / 

En díe Philippo mee berfcheen : 
Dees (prach / wilt u na Gaza geben / 

Gode laft beleven. 
2. Hy bond’ een Moorman op den wagen / 

Candaces Hamerling / éen Heer / 
Die bpetig wag in Moy fes leet ; 
Dielefende / * met groot behagen / * Efa. 53.7} 

Pp dus ging bragen WE | 
3. Ofbnberftont ’s Propheten reden? Philippus: 

@ neen! fepd’ hy / tís zwaer voo? mp. Moorman 
Hoe weet ick Defe Prophecy? 
t En zy wp pemand Kan ontleden / 

Deel dupfterheden. 
4. Wpbad/ hp wilde bp hem komen: 

Men las de ſpreucke Lodz en naer : 
Pan wien fpzeecht dees Pzophete daer 3 Philippus? 
Dan hem / of fal een ander koment Moormad 

Pet fchijnen dzoomen. _— Leane 1:19 
s. Boen opend’ hp Gem alle ſchriften / Philippus: 

an Chritti lijden en fijn dood / 
En dat Meſſias hlaer en bloot / 
Ging aile maen / ban waerhept fchiften / 

En menfchen deiften. 
6, Defcheller bieten van fijn oogen : j 

Du riep / ‘Kk geloof nu vooz gewwig / Moorman, 
Dat Chriftus De Meſſias ig / 
Na defen Wepland/; Wil ick poogen / 

Dan alt vermogen. 
7. Dat hindert my dat ick in't water 

Miet Werd’ gedompelt / na u Woozd & 
Gelooft gn dan ban Gerten baogt / Philippuê} 
Dat Chriitus is Gods Soon: dit fraet’er. 
Gaen Wp na’ water. ; 

“2 8, De 



148 Pauli bekeeringe. 
8. De wagen biel/ en af-getreden / Phil, en Moorm: 

“Doo plden fp na tbeechjent'faem: — — 
Daer doopt hp hem ín s Dreyhents naem / 
@p’t geloof Ban Chrifto nu beleden / 

Met herten zeden 
9. Dus wil de Heer de ſijne ſtercken / 

Philippus wierde Weg geboert : 
De Moorman Door Gods Geeft geroert / 
Ram bzolijck op dees leer en wercken / 

Een groot opmerchen. 

— 

Saulus of daer na Paulus vervolgt de 
Chriftenen , en wort teraerde neder-flagen 
en vlucht om Chrifi wille uyt Da- 

mafco, Actor. g. 1. 

Stemme: Pfalm 13. Hoelang hebt gy, &c | 

O Zule moft gp dus berblind / 
Den Priefters ſmeecken om ’t bewind / 

Pan Chrifti Schaepkens te verbolgen / 
Poe toondp u doch foo berbolgén / 
En bperig boog het Joodſch gefind? 
2. Hy reysde na Damafcum heen / 
En met fijn Zbzaers op de been / 
Om bangen Chrifti arme leden / 
En fleuren haer Sodsdienſtigheden / 
an díe hem quetſten noch misdeen. 

3. ©! Watgpdoet/ Gods oog ig daer / 
Die fiet u hert en Daden klaer : 
Sod ſtort een ſchitt'rend' licht ban boben / 
Waer dooz hp wierd' ter aerd’ gefchoben / 
Dol fchzick en jammerlijck gebaer. 

4, Cen ſtemme fich verhief daer bz: 
J- @Saule! wat berbolgt gu mp? 
5. Wie zydy Veer t Wiens ſtemm' ick hoore & 

J.K Ben 
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Pauli Bekeeringe- 
J. % Ben Jefusdien gp wilt berftooren, 
t Balt hart te zyn mijn Weerparty. 

s. Müijn pzichel ig voor waer te hart / 
Wie daer aen wrijft geboelt de mart. 
S. Wat wilap Beer dat ick beginne 2 
J. Gaet na de ſtad Damafcum binne. 
En al fijn bolck was gantſch benart. 

6. Men vecht hem op/ laes! hp was blind / 
Alken moft hem lepden alg een hint / 
Dꝛie Dagen fonder dranck of eren: 
Cot Ananias, wierd geheeten / 
Ce banden / dees / ban God bemint. 

7. Enofbpfen/ dit is een man / 
Gen groot berbolger en Eprau / 
Dan die u Woozd en naem belijden : 
God ſprack Die fuldp niet benijden / 
Dat ick eeu fieen vermorwen kan. 
8. Want dees 18 mijn berkooren bat/ 

Die bp hem dzaegt een Hemels (chat / 
Die mijne name fal verbzepden / 
Gp Vorſten / Foden en by Hepden / 
Dooꝛ lijden / bolgen op nfijn pad. 

9. Wp lep de handen op fijn hooft / 
Daer hp ín Jefum heeft gelooft : 
% Geficht beguam en hp bol hoope / 
Wiet fich in Chrifti name doope / 
ol bzeugt /dat waen nu was verdooft. 

10. Stracks heeft hp Chrifti leer berbzept / 
En pb'rig ober al berfpzept : 
Soo dat ha moft upt bzees der Loden / 
Ont wijken 's nachts de hand der ſnooden / 
En met een koef zijn afgelept. 

„ir. Als guô Chriſte't herte vaccht / 
» Gp ban een wolf een lamken maeckt : 
» Want wie eer ft fcheen De kud' te ſchaken / 
„Wodꝛt nu een Derder om te waken. 
„Wel falig Die ſulck heyl genaecht. 

X 3 
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Groote Diana van Ephefen ; j 

Alor. Ig. 

Stemme: Phæbus is lang over de Zee} 

P Aulus nu hebbende Gziechenlandt / 
En foo beele fteden Chrifti wercken 

Gepzedickt / foo dat fp ’tonberftand / 
Dan haren waer nu koften merchen ; 
Sulcks dat d'Hepdenen ſtonden ſtom / 
Dot het geloof ban het Chriſtendom / 
VBerkondight wierd’ alom. 

2. Als Gp vu binnen Ephefen quam / 
Om Chrift: naem en Woord te berkonden: 
Demetrius dit feer rag Lernam ; 
Die Daer bedacht bees lift’ ge bonden: 
Waet ons doch Paulum Wederftaen / 
al dit met onſe Goudefmits foo gaen? 8 
Upt ig het met Diaen. 

3. Wp peedicht en leert ’t bolck ober al / 
Dat men geen Goden ban menfchen handen / 
Geren, nach bidden / noch Dienen fal / 
Als gefchiedende Bod tot fchande : 
Ong winft die Wozd'W' in korte tijdt / 
Diaen haer lupfter en eere quijt / 
Die nu de Werreldt zijd. 

4. Warringe reeffer aen allen oozt / 
Rrijtende groote Diaen tEpbefen ! 
rijpende Pauli meed’-hulpers voort / 
Daer boog oock pder had te bzeefen. 
Waem’ ook ſmeeckt Daer was geen gehoor / 
En watter oock pemand ſtelden Lbaog / 
t Wag boog eens Doofmang oog. 

s. De Schrijver hebbende't bolck geſuſt / 
Sepde/ õ gp Mannen ban Ephefen / 
Wie ig foo dom / Die niet zy bewuſt / 
Datons’ Stadt is bermaect in deſen / 
Een hoedſter ban dit hepl’ge beeldt / 

Pat 



_ Lofder Liefde. 

Vat in des hemels zael 18 geteelt / 
En ons ig mee gedeelt. 

6, Deeg manuen zijn rovers noch berraers/ 
Dan u groote Diana ter ſtede: 
Iſſer dan petwes fchuldigs in haer / 
Taetſe den vechter geben vrede ; 
Dus ſtaeckt u rotten / fchept terftont ; 
Want wie men aen d'oproer ſchuldig vant / 
Die bouwd’ een loſſe grond. 
„7. Diet eens hoe dat fic de gierighent / 
„En ’t noo gewin GBodg-dienftrg han kleede/ 
„Als fp het bolck foo ſchandig niflept / 
„‚ @f men boor Gods eere dus fireede 2 
> Want waer men flechts om ſtaets gewin / 
„tDolck oprocken en lept na fijn fin / 
„Daẽer fchuplt geen Bods-bancht in. 

Lof der Liefde. 

Stemme: Die mint die leyt veel pijn. 

O Adelijcke Dꝛouw / 
Die unt den hemel daelt / 

Dooꝛ een berbozgen kracht : 
Die altijd blijft getronto / 
En met u gonft beftraelt / 
Bet menfchelijck geflacht. 
Gp zijt die geen / 
Die ong gemoed alleen / 
Door Godes Geeft berlicht / 
En met beel gaben fiicht. 

2. Schoon ich ſpꝛrack d Eug'len tael / 
En wift verborgentheen / 
En had een ſterck geloof / 
En gaf bet altemael / 
Den armen / in't gemeen / 
Ya felf mijn lijf ten voof / 
Ichk Was cen bell’ / 

4 
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152 Lofder Liefde. 
Ja een lupt ruchte fchell’ : 
Soo t ſonder liefd’ geſchiet / 
Dan ig 't een pdel niet. 

3. Al had ick Samſons kracht / 
Koſt bergen hier en daer / 
Derfetten ban fijn ſtee: 
De Lief de Dit beracht / 
AIS dieder boog en naer / 
De nedzighept houd ree : 
Ap paft op facm / 
Noch op doozluchte naem / 
Want al haer Wit en ffut / 
Streckt tot haer s naeften nut. 

4. Snígeen gabe Gods / 
Die altijd fal beftaen / 
Als ſelf t geloof berdwijnt: 
De liefde is niet trots / 
Maer altijd onderdaen / 
Die op haer naeſte ſchijut. 
Haer ſoet begin / 
As bzeefe Gods en min / 
En bꝛiendelijck ban actt / 
Is fp upt Godt gebaett. 

s. Sp deaegt een vzeedſaem hert / 
SE angmoedíig en beleeft / 
As wulps noch licht ban geeft / 
Maer heeft in ondeugt fmert / 
Die peder ’t hare geeft / 
En lieft de waerhend meeft, 
Sy mind de bzee / 
Meer als 't geflachte bee / 
Gedienſtig fander nijdt / 
Soo bloets’ oock t'aller tijd, 

6. Spleeft tot niemands fcha / 
En bzolijch ban gemoed / 
Soo iſſe reyn en kupích : 
zóu hem/ Die haer bolgt na / 
En fireeft na ’t hoogfte goed / 
En herbergt haer ín huns. 

En 



Lof des Geloofs. 153 
Ep fiet haer glans / ‘ 
Is als een goude krans / 
Die bper en blammen queckt / 
Wanneer ſy met ons fpzcecht. 

7. Ons herte dat ontbzand / 
Ja fmelt en woꝛt ontzielt / 
Dooꝛ een berbozgen trech ; 
Maer epgen lief D’ ís fchand / 
En’s werrelds liefde Krielt / 
Pol ontucht en gebzechs. 
Dooꝛ ware min / 
Meert ineen beomen fin / 
En beftigd hare grond / 
Op Bodt en fijn verbond. 

8. Spís de hoogfte deugd / 
Die alles om Gods wil / 
Oock felf haer naefte mint. 
Sp werckt in ong een bzeugt / 
@at wp geruft en ſtil / 
Fn hem zijn eens gefint. 
„Olaet dees luft ! 
„In ons niet zijn gebluft } 
„dMaer date bzand en blaeck / 
„En daer haer wooning maeck. 

De Mufijck - Noten fiet in lut tot Wijsheyt, De were 
veldt geeft haer loon. Fol. 212. 

Lof des Geloofs. 

Stemme: Arme Menfch, &c. Bronckhorft. 

H Oe aendachtig / kan ong geloof fich vuften / 
{u ons gemoed : 

t Is waerachtig / want't heeft geen ander luften/ 
Als ’thoogfte goed: 

Het is alleen / op defe grond gebeft : 
Sulcks dat onfe finnen / en ’t hert ban binnen / 

Dit moet beminnen / 
% 5 Als 
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Als dD'oozfpzonch alter deugt / de deugt / de deugt / 
Schept in haer de grootſte breugt. 

z. Wauwer-bladen/Daer Wwozt fr mee omwonden / 
Als die berwint / 

Die ong quaden / en onſe fnoode fanden / 
En dood berflint. … 

Het is een Tamp / die 't duyſter hert berlicht / 
En doet berdwijnen / het angſtig quiuen / 

En bauge pijnen / 
Ja oogt alleen op Chritt, op Chrift, op Chrift, 
ve daer bzeeckt des Byands liſt. 

t Woꝛt verkregen / unt kracht deg Geeſts ban boben 
Eu deog t gehoor: 

Welte degen / ſtaet ons dat toe te loben / 
Om volgent fpooz / 

Ban Chriſti wet / die ong het pad wijſt aen / 
Daer op wy treden / met fupb're leden / 

@m door gebeden / 
Sijn hrupste grijpen aen/ en gaen / en gaen / 
tadIg op fijn heyl'ge baen, 

4 ts t vertrouwen / ban ſeeck re en ware faker / 
Diet oog niet fiet / 

_ @aerw’ op bouwen / en daer’ ons ín bermaken/ 
{u ons berdziet. 

Daer Abraham op oogd? ín fijne ſtrijd: 
Die in fijn leben / Daag liefd’ berbheben / 

En hoop gedzchen 
Na't eeuwig leben omme fag /en fag /en fag / 
Dooꝛt ‘geloof dien Blijden Dag. 

„F. T Swack geloove / Dat teer en glimmend’ bonckjen — 
„En ‘tkreuchig víet / 

„Wilt niet dooben / maer met u liebe loncken / 
„Heer! Daer op fiet. 

„Taet dit niet dood / maer lebend' zijn in Daed / 
„Op dat ons poogen / Loor uwe oogen / 

… Dich mach beetagen / 
„Als op een heplig beeld / een beeld / een beeld / 
„Datter is upt Bod geteelt. 

De Mufijck fiet in Lufttot Wijsheyt. Arme 
menfchen. Fol. 241. 

LOE 
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LOF DER HOOPE, 

Wy zijn wel faligh, maer door Hoope 
Rom. 8. 

Stemme: Catharijntje. Of / Phillisquam ch buygen, 

Vv Oedſter ban ong leben / 
Dooꝛ Godts Geeft gedreben / 

Die t al onderhoud: 
Die / doozu/ ín Bod vertrouwt / 
Boet ban t aerdrijch opgeheven / 
Jant gp ’t aldoog hoop beſchouwt. 

2. Op heft onfe oogen / 
Dat Wp flaren mogen / 
Mades hemels licht / 
Dat in ons ’t geloove fticht / 
Om dat wp fiects fouden poogen / 
Na dat Godlijck aengeficht. 

3e Als wy fien de Hoofen / 
En de boomtjes bloofen / 
In haer bolle tier / 
25zand ons hert gelijck een bper / 
Datter janckt / na lang berpoofen / 
gade beuchten/ en haer cier. 

4. Sulch een foet berlangen / 
Peer wy oock ontfangen: 
au hemels thzaan : 
Daer wp met dees levens kroon / 
Met een fhee-wit kleet omhangen / 
Zullen blincken overſchoon. 

5. Laet mijn hoop fich gronden / 
“fn u roode wonden / 
H beloften Woozd : 
Dat ick flerf na d'enge poazt / 
En ban alle guaed ontbonden / 
Brengt heplfame bzuchten voort. 

6. Taet in Deeg ellende / 
Waer ich Keer of wende / 
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Dit mijn ancher ziju : 
Dat ick noch in beeugt noch pijn / 
Nergens mach mijn loop bol-enden / 
Als in u en gp in mijn. 

7. Supvert ons gemoeden / 
Die door hoop fich voeden / 
Bau Hemels Lich: 
Pat ons hoop doch niet bezwijck. 
Schenckt ong doch / ò Beer! u goeden 
Die geduren eeuwiglijch. 

Siet de Mufijck in Luſt tot wijsheyt, Goude Koninginne. 
Fol. 236. | 

Geluck-wenfchinge der Vrede. 

Stemme: Quand jo miro le Rofe. Of/ Wetop gy Che- 
rubinen, Sietde Mufijck, Fol. 84. 

se Het ons de Vree beminnen / 
® redelijcke finnen ! 

Die pder doet verblijden / 
In anfe droeve tijden : 
@m dat wp op getogen / 
De ſoete Dzee met bzeugd' omhelſen mogen. 

2. Weeſt welkom lieve Dzede ! 
En kom beſit de ſtede / 
Pan dit moozdadig bechten. 
En wilt dien firijd beflechten / 
Dat Wapens en Camboeren / 
Su upt-geraeft ſich nimmermeer Weer voeren. 

3. Wat heeft de Krijg gefchonden! 
Wat lijcken en Wat wonden / 
Wat jamm’ren en Wat klagen / 
Derhooꝛt men in ong dagen? 
Mat maagden en Wat blaken / 
Wat naer’ gekrijt/ berneemt men ín ong dakent 

a. Fp/fp/ verdoolde Menſchen / 
Die ſlechts na graotshept wenfchen/ 
Na Staet / va Landen Bijchen. soi 

ilt 



Geluck-wenfchinge der Vrede, 157 
Wilt boog de reden wijchen / j 
Poe voerdn D'arme zielen / 
Dus ín den Dood / om fchenden en vernielen? 

s. U zwaerden maeckt tot ploegen / 
Laet Os en Paerden zwoegen / 
En Tand met voorens fnijden / 
Dooꝛ D'oberbloet ban Kooren. 
Met alle brucht / geladen in den Hooren. 

6. Maer gy / ôliebe Dzeede ! 
Gp beegt u na de reede / 
Na billijckheyt en wetten : 
Ep wilt den Krijg berpletten / 
En ſtieren ons gemoeden / 
Dat fich de qua berfellen met de goeden. 

7. Dat Wolf en Lam fic wenden / 
Dat ſchaepkens op der Wepden / 
„Aich boor geen roobers bzeefen : 
Dat elck mach d'ander wefen/ / 
Gelijck een ziel genegen. 
® liebe Dzee / bergunt ons defen zegen. 

8, Dan willen Wp ô fchoone ! 
B heplig booz-hooft kroonen / 
Met kraugkens ban Blijven : 
O bzee! Wilt bp ong blijven / 
Ent oozlogs-tupg berbzanden / 
Dat gp alleen moagt heerſchen ín De landen 

9. Alg wp dooz u weldaden / 
Ons in deeg beeugde baden / 
Was ’t noodig dat ons finnen / 
dn bzeede Bod beminnen ; 

ant anders ís ’t geen zegen / 
„Maer bee met God / Daer ín ig t al gelegen, 
… 10. Wie fich bermengt bp quaden / 
„En bolgt haer booſe paden / 
„Schoon datſe bzeedig leben / 
„Die wozt benijn gegeben / 
„Om doodelijcke wonden. 
„Dus leeft in bzee / Doch kamt ſteets met de ſonden. 

Van 
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Van ’t lof en lafter der Tonge; 

Spreeckt Facobus Gap. 

De Tonge is een kleyn lidt, en roemt ich doch 
geweldigh. | 

Stemme: Roofemont die lag gedoken. Of / Palm 146. 
Welop mijn ziel. Ofte op defe nieuwe geftelde Voys. 

wi — 7 ERE Steeds 
fe fou inimermeer geloven / ‚ Poed de Werreld 

3 Hoe het onderft’ klimt na vi En wozt als een 

—— 
⁊ wort geſolt / En dat dooz foo dn bier / 
4 ball — 

— — — — zn —— —— zn men — — — — — 
—— — — — ——— — — — — 
— —* — —— ——— — 

— mt an * 

— * ij ijn oozlogs bper. 

2. Dit dier is De hlepne Tonge, 
t Eelft en ſnoodſte dat men bint / 
Dit Dier Doet ſoo vzꝛeemde ſprongen / 
Bant men't met geen ſtricken bind, 
t Stiert ons alg cen roer het Schip / 
Sau in haben, dan op Klip 

3. Wet baert ooglog en Weer breede / 
Het baert liefd*/ Dan weer twift / 
‚Onder het ſchijn heplig kleden / 
2Szouwet het niet dan finode lift: 
Au van foet en ſuur en walg / 
t Brengt d'een gen / en ban de galg. 

4. AS een adder / en bol blepen / 
Het maeckt vecht en weder krom / 
Pet han!acchen/ het kanfchzepen / 
Au geſpraeckſaem / dan Weer fem. 

Het 



Van't lofen lafter der Tonge. 159 
Het kau ſmeecken en verraen / 
Heden helpen / mozgen ſchaen. 

s. Yet han laft’reu en Weer eeren / 
Het ſpreeckt waerhept en bedriegt / 
Het kan heffen en berneeren / 
Per fchijnternft / en het liegt. 
tIs een bier dat ſich berfprept / 
Dier bol ongerechtighepd. 

6. t Baert de doodt / en Weer Het eben : 
Met deeg tonge looft men Godt : 
Lofen lafter kanfe geben / 
Daer fp met de naefte fpot. 
t Is een hemel en een hel / 
Gods en Dupbels meegeſel. 
‚7. Het bebleckt ong eed’le zielen } 
Dooꝛ ontuchte buple veen : 
Bet gaet alle Ding bernielen / 
Cerbaerhepd en goede zeen : 
*t Paft op reden noch befchent / 
Tonge bol lichtbaerdighept. 
„8. Maer ô Deiemael wel gezegent / 
„Als dit ongetoomde lit / 
„MHiet alg goede ftof bejegent / 
„ En beoogt alleen dít wit : 
„Dat het fpzeecht met Bodt alleen / 
„Swanger vau gefonde reen. 

„9. Dan is t een gefchench ban bover / 
„En een brucht ban’s lebens Boorn: 
» Die daer altijd God fal loben / 
„Als een beeck / upt deſen ſtroom / 
„Waer upt melck enn honing vbloent; 
„En boogts alle deugde grocpt. 

„ro. Wilt dan Peer! ong tong Beftieren / 
„Datſe doch geen booshept ipzeecht : 
„Datſe mach ang ziel bercierern / 
„Datſe alg cen fon daozbzeecht / 
» ®atfe wefen nrach een licht / 
Dat een Peder menſche ſticht. 

Wren. vreug 
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Vreugde-Sang over de genadige bewa- 
ringe Godes. 

Stemme : Palm 101. Van Godts goetheyt, &c. 

M Bn hert ontfpzing en ſing / der deugt gedachtig / 
De goedighept en weldaed Gods almachtig / 

Jp arme Menſch / aen ziel en lijf gefchiet / 
Een bzolijch Tied. | 

2, Want alg ick fcheen ban uwe gunft berſtooten / 
Soo heb ick trooft felf in mijn ſmert genooten : 
Ick dacht/ 6 Bod! al gquijnt mijn bang gemoed / 

U trooft ig foet. 
3e {oe beplig Kan een bzoome ziel berluften / 

En in de fchaduw’ ban uto’ blercken ruften 
Sp ſchenckt ong ín / dat Wp van uwe Wijn / 

Als dronken ziju. 
4. Upt uwe ſtroom ontfpringen alle Llieten / 

En upt ulicht / moet pder ’t licht genieten / 
Gp beept u gonft / ban Die fich tot u wend / 

Wen 's werreldg end. 
s. Wel aen mijn God! ick Wil een bper ontfteken/ 

Danfdanckbaerhept en dus inwendig fpzeken / 
Wat ben ick Weer! Dat gu nin acme Lindt / 

@us feer bemint t 
6. Schoon dat de fond’ ong mocht den Hemel flupten / 

Dat Daders hert dat flupt geen Sondaer bupten / 
Die met berouw / fijn hepl en gonft begeert / / 

En fich bekeert. 
7. Wilt ong dan Weer / door u gena verblijden / 

En ons vooꝛtaen ban alte quaed bebgijden ; 
Op dat ons zielen hert/ fing uwen lof / 

Dol hemels ftof. 
8. Op dat Wp dus met u bereentgt blijven / 

Zoo laet u Geeft m ons gemoei beklijven / 
Dan ceuw tot eenw. Derleen ons deſen chat / 

In Salem Dtad. 

Tegens 



Tegensſde Sonde. 

Btemme: Edel Artiften köen! 
W fe Gods gebod berfinaet / 

En op geen deugt Wil achten / 
Die wozt ban God gehaet / 
@m dat hp niet wil trachten / 
Met Ziel nach met gedachten f 
Pa Godeg wet en Woozt / 
Noch met gemaed en krachten / 
ich ſchicken foa ’t behoort, 
2 Sond 'is een ſnood venijn / 
Die bunten aen komt blepen / 
En díe dooꝛ valſche fchijn / | 
Ous foeckt ban God te fchepen : 
Laet u doch niet berlepen : 
Deugt fiiert ten Bemel-Waert / 
Die fal den Weg berepen / 

Daer dele ziele op ſtaert. 
3. Want alle fond? en fchand’ / 

Scheurt Godes liefd’ aen ſtucken / 
Walende aber ’t land / 
Ellend' en ongelucheri / 
Wilt upt Gods wet dan pluchen / 
De kennis ban u guaed: 
Dan falu niet meer Dzuchen / 
Als gn de fonde heet. 

4. Wel falig is die geen / 
Bie fich niet laet bekdoren / 
En die booz buple reen / 
Stopt fijn kuyſche ooren ; 
Dees menfche gaet verlooren / 
Die in de fonde bloept : 
Laet ons Weer in uw tooren / 
Siet werden uptgeroept. 

5. Sond' ig een ſnood gedzocht / 
Die Eva heeft bedzogen / 
En haer dooz lift gebzocht / 

EL 



162 Leeringen over ’s Menfchen leven: 
Dat wp Wel treuren mogen ; 
Want Doog de fond’ en amd, 
Zijn wp in flechte ftact 
Geef Beere dat wy poogen / 
tOntblieden alle quaed. 

Leeringen overdes Menfchen leven. 

Stemme: Waerom bedroeft gy u kie: hert. 

WEE 
El o bir rk ziel en * En En fet op 

ette 
God uws her -ten kaft / J- Aant bp hem ig De beeugt ; 

— — — — SEE En 
Dus fel u EE in God den Heer 7 En En dat hp u 

— — — — — — — — A ——— 

— — — — —— — — — — — — — — — — — — — 

— — — — — — — —— —— — — — 

— vermeer. 

2. Het tijdlijck Daer de menſch om vent / 
Taes dat wozt hem faa ras ontwent ; 
Maer ’t eeuwige geduurt / 
Pat noch de tijd noch roeſt berdooft / 
En dat noch dief noch roober rooft. 

3. Gndienu Bod fijn zegen geeft/ 
iet dat gp daer oock zoom bp leeft: 
Of anders fg ’t een blaeck /, 
Die u gedpen fal tot pijn / 
En namaels uwen Hechter zijn, 

4, Schout 
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4. Schouw baaffen/ wulpshent / oberdact / 
Die 's menfehen ziel ellendig ſchaed / 
Schout twift en hoobaerdy : 
Heeft zedig met een fob're mond / 
Dat maeckt u lijf en ziel gefont. 

5. Indien u God ín flechte ffaet / 
Bepzoeben wil / foo houd doch maet / 
In t geen u God berleent : 
Is 't kleyn / gp hebt oock klepnder kruys / 
Hoe grooter vamp / hoe grooter hups. 

6: ’t Zpdanu fieckt’ of armoe Dzucht / 
Of dat u handel wiet gelucht / 
Bezwijcht doch nimmermeer : 
ant als gp dan u befte Doet / 
Soo houd een bzaom en reyn gemoed. 

7. Fn fijnen zegen nopt mig-troutwot: 
Met Hoop op fijn beloften bouwt ; 
Wp weet den tijd wanneer / 
Dat hu fijn trooſt en hulpe fent / 
„En 't lieflijck aenſchijn tot u went. 

8, Wie fich berlaet op ’t tijdlijck goed / 
Dat doch maer is alg ebb’ en vloed / 
Die leunt op ’t krancke ziet : 
Wie rijckdom Wint ter falighent / 
Die heeft een goede fchat berept. 

9. Gods hand is mild en onberkozt / 
En die fijn zegen oberſtort / 
Op die hem Dient enn bzeeft : 
Pp weet wel wat den menfch gebreeckt / 
Al eer hy fucht/ ja eer hp ſpreeckt. 

» 10, Dies wantrouwt nimmer in u ziet / 
„’tZpof by dus of anders viel : 
» Gad weer het alderbeft ; 
Dus leeft geruſt ín vreugd of fimert / 
», Bant God fiet op ’t inwendig hers. 

2 Des 
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Des menfchen Leven. 

Leertons bedencken, dat wy moeten ſterven, 
Pfalm. 90. 

Des menfchen leven is korst, ydelen vol moeyte, 
1Sam. Ir, 

Stemme: Lieve Dochters vol van jeugdeu. Of / 
Si c'ef? pour mon pucellage. 

WW At is doeh des menfchen leben / 
Een foo felbfaem Wonder Ding? 

t Is boorwaertefonderling/ / 
Daer hy ſteets in om-gedzeben / 
weeft ín een geftade pijn / 
al dit noch het leben zijn 2 

2. Alde Schipper nalang 3werben/ 
Krijgt de Haven in ’t geficht / 
Woꝛt fijn hect dacr doeg belicht / 
Om aldaer Weer ruſt te erben: 
Soo haeckt oock een pder menfch / 
Na het upt-ennd’ ban fijn wensch. 

3. Blijft de menſch dan foo gebonden! 
Nen de werreld / aen De aect / 
Die des menfchen ziel bezwaert t 
Wodꝛt dp Daer ban foo gefchonden / 
Dooꝛ een Webb’ / dat onboltoogt / 
Hertſeer op benauwthept plopt: 

4. @at hp dan niet fou verlangen / 
Pat dit 3wach en fandig lick / 
Coeegeficlt upt ſtof en ſlijck / 
AMag de raft en beeugt ontfangen / 
Daer ’t ban alte rampen lept / 
Jeugdig blijft in eeuwighent? 

s. Wier toe kan de doodt ong boeren / 
Die ons onvermijd lijck naccht & 



Des Menfíchen leven, 165 
En bergaode menfchen maeckt / 
Die ons hert foo kan beroeren / 
Dat wp upt dees dzoebe ſtand 
Janchken na ons Vaderland, 

6, Ach wat is hier ſteets te ſtrijden / 
Met de werreld / met de fond’ / 
Die ong ín de ziele Wond. 
Quis 't camp / Dan weer ber blijden / 
* Is een ongeftupme Zee / 
Dal beroerte / Wwepnig bzee. 

7. Along blijdschap is maer fchijnen / 
Ja foo bluchtig alg de Wind: 
Als de menſch dit ſlechts befint / 
Erft hp niet alg angft en guijnen / 
En dooz heop en bzeess gefolt / 
Wodꝛt hp alg een bal gerolt. 
„ 8. Leert dan Heer ons dagen tellen / 
» Die foo kozt zijn en onwis/ 
„Dat wp upt dees Dupfternis / 
„Alons leben daer na fieilen / 
» @p dat Wp ín bzeugt of nood / 
» Becht gedencken aen De Dood. 
> 9e Kaet dan ons gemoed verheben / 
» Miet op aerde zijn gebeft / 
„Maer berkiefen ’t alderbeft ; 
„Op dat wp in dood of leben / 
„Mogen hooren ’t lieflijck woord / 
„Dat nopt oore heeft gehhoozt. 

Ellendigheydt van des Menfchen leven. 

Stemme: Sic eſt pour mon pucellage. Of / Lieve 
Dochters vol van jeugden. 

H Oe komt dat wy arme menſchen / 
Dooꝛ foo op-geblafen ſchijn / 

Crotg en overmoedig zijn? 
Daer ong dichten / poogen / Wenfchen / 
Kaſſer alg een bloem bergaet / 

| L3 Die 



166 Ellendigheyt des Meníchen. 
Die des mozgens jeugdig flaet. 

2. Arme menfchen / vol ellenden / 
Stof en afch en pdelhept / 
@aer de wijshept felf om fchzent : 
Noodig is ’t dat ge eerft kenden / 
H eliendighept en art / 
Op dat gu te vecht bedaert. 

3. Wat's de menfch / Die ban fijn Hoeder / 
Wogt in jammer baogt gebzacht ? 
Wad dit Menſchelijck geflacht / 
Geene gueeching noch behoeder / 
Wp bleef in fijn ſtanck berſmoort / 
Eu ftiecf ſtracks mm fiju geboort. 

4. Als De janchhept ig aen 't waſſen / 
En dan komt de ſorg eer ft aen : 
t Kind Dat moet ter ſchoole gaen / 
Dan foo moet m'er gauw op paffen / 
Dar de Gods-bzucht en ’t ber ftand/ 
Daer ban joncks werd in geplant 

5. Stracks in nauwer plicht beſſooten / 
Weert hy handel; konftof werck / 
®aer drent blijtig oogemerck: 
@f ber feidt hy beel mec grooten / 
Daer dient ſtraf en foet bermaen / 
Dat het paerd niet upt mach flaen. 

6, Als nu Weer de manb’re jaren 
Sien na eenig weder paer / 
Dan is 't hert ooch bol gevaer : 
Dan ig 't pepnfen en bezwaren / 
Of deg houwlijchs zware druck / 
Dient hun bepden tot geluck. 

7. omt men na tot ſtaet en eere / 
O Wwatis’teenlaftig ampt: 
Afgonſt ſtaet met nijd en kamt: 
@m dat d'een is grooter Heere / 
welt het hert ban hoobaerdp. 
t Is een-poel bau flabernp. 

8. Ick laet ramp en armoe baren / 
Ick neem flechtg een ruſtig Man / 



Broosheydt des Menfcheri. 
Die in boozfpoet lebenkan/ — 
Strachs bermanen hem fijn hapren / 
Dat de tijd en Dood gengeckt / 
En fijn lamp ten epnde raecht. 

9. Ban foo wort het hert henoopen / 
Eben wel hp moet ’er aen : 
Wou dit onweer obergaen ! 
Ja koft hp fijn leven koopen / 
Schoon het boi ellenden wzoet! 
Pp berruplde ’t om fijn goed. 
» _1o, Dus ín hoop en dupfent bzeefen / 
» weeft de menfth / dooz beet berdziet / 
»„ En hy oogt ten Hemel niet / 
» @aer hp fal ontleedigt wefen / 
‚, Dan dees ramp en tegenfpoet / 
„En ombelfen ° waertſte goed. 
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Van des Menfchen broosheyt. 

t Stemme: Windeken daer het bofch af drilt. 

W Ut mag de bzoofe menſch bestaen / 
Dat hu derf dus prachtig gaen / 

Soo in zeden alg ín kleden / 
En baft ſtoffen op fijn goed / 
Op hooge ffaet en overmoed. 

2. Stell bep Godes wet ter zy / 
Die hem danckt een flavernp : 
En fie binnen / met fijn ſimen/ 
In ſich felver en fchouw’ an ; 
Waer op hp ſich berlaren kan, 

3. Edel te zijn / ig dat zijn beeugt 
O! wat ishet fonder deugt à 
Adam, Eve, in haer leben / 
Henden geenen Edelman. 
Als hadan flerft/ Wat is De dan? 

4 4. Iſſet 
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4. Iſſet op rückdom / eer” of goed? 

®! dat is maer ebb' en bloed / 
Nu berhevben / dan verdzeben / 
Qu ín hooger eer en trap / 
Moꝛgen met een Bedelgers nap, 

5. Zpdp op u gefontbept trots: 
’ Gs een zegen uwes Gods. 
Uch ellendig ! onbeftendig / 
Ja beel bzoofer als een glag/ 
Pijndp het flecht/ het bzeecht foo rag, 

6. Stofop op u fchoonhepd of verftand t 
Een is wind / en ’t ander fchand / 
Woe tag baltfp/ hoe ras ralt hu: 
Schoonhent en de epgen maen / 
&ullen gelijck een bloem bergaen, 

7. Of zydy moedig op ° geluck? 
goeden bzeugt en morgen druck. 
t Luck laet booren / haer eerft hooren / 
Maer alg 't luck haer rugge wend / 
Dan heeft u bziend noch maeg’ gekent. 

„3, Wel hem díe fich tot Gode keert / ij 
» En upt fijne wercken leert / 
„Dat dees haben / en Dees gaben / 
» zijn gefchenchen ban den Beer / 
„Om te gebzupeken t’sijnder eer. 

„9, Niet tot de pzacht noch hoobacrdn / 
Noch tot 's werrelds flaberny / 
» ach tot weelde / die nopt teelde/ 
„Als ber weende oberdaed. 
Houd dan ín Gods gefehencken maet. 

Van 
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Van de broosheyt Jes Menfehelijcken levens, 

falons defe dienen , waer op de Groote defes Wer- 

reldts, hare broosheyt ooch konnen bemerchen. 

Ls Alexander Magnus, na dat hy Darium hadde over- 
wonnen, te Babylonien was, quam in ’t Koninghlijck 
Paleys een vreemden Vogel vliegen, en dalende in Ale- 

xanders {choot, leydealdaereen Ey, vliegende tracks wegh. 
Uy: dit Ey kroop terftondt een kleyne Worm, die fich om 
t Ey flingerende, wederom in * gat vermeendete kruypen , 
maer die bleef aldaer doodt. Soo wierde oock een wan- ſchep- 
fel gebooren, dat boven den Navel, een doodt Meních , maer 
beneden een levend dier was. Hy hier over teer nieuws-gic= 

. rigzijnde, wilde de bediedeniffe uyt fijne Wichlaers navorſ- 
fchen. Defe, nadatfe lange met een ander hadden beraedt- 
{lacgt, verklaerden, dat fijneynde was voor handen. Waer 
overeene, uythunalle, defe reede voerde, O Alexander ! ait 
Ey bedied de Werreld, en de Worm die om * Ey gekroopen 
heeft, zijtghy. En gelijck als defe Worm omt Ey kruypen= 
de, is geftorven; alfoo hebt ghy Alexander! de Werreldt 
oock alreede om-gereyft, en zijt nu wederom tot het neft 
van Grieckenlandt gekomen, En hier zuldy fterven. En tot 
beveftinge defes, foo heeft een Wijf een Zee-{chepfel ter 
Werreldt gebracht, dat boven de nave! doodt is, en of dat 
wel een Meních gelijckt, foo wort gy daer door beduyt. 
Maer het onderfte deel zijn dijne nakomelingen, en die ſul- 
len de beeften gelijck zijn. Gy fult fterven, maer fy fullen 
leven, Hier over ontfettede Alêxander tich dapper, foo dat 
hy verfuchtende uyteriep, O Fupiter ! wat is des menfchen le- 
wen! een ſwack gefchenck? Ick hadde gemeent foo lange te leven, 
zot ick de geheele Werreldt foude hebben tonder-gebracht. Eylaes? 
ick moet alfoo wel ſterven, als de flechtfle menfchen: Eu dat ge- 
wiflijck. 

Als nu de groote Alexander te Babylonien geftorven , en 
met heerlijcke pracht foude werden begraven, foo {praecken 
eenige Philofophen onder malkanderen van de broosheyde 
des Meníchelijcken levens. Waer onder cene feyde, voor 

L 5 _ Wey: 



170 Broosheydt des Meníchen. 
“weynigh dagen fat e Alexander in fijn Konincklijck Paleys; 
maer nu leyt hy doot, onder defe ſarck. De ander fprack , 
voor weynigh dagen, was hy een Grootmachtígh Koningh 
die den aerdt-bodem te enge was, maer nu wort hy ineen 
kleyne hoeck wech geftopt. Dederdefeyde, voor defen was 
fijne Tafel met Koninghlijcke fpijfe opgedifcht , waermede 
hy fijn lichaem verzadighde, nu fullen fich de wormen we- 
derom met hem verlaftigen. De vierdefeyde, des menfchen 
teven is even gelijck een brandende keerſe, en gelijck die al. 
Tenskens verteert , foo neemt oock des men{chen lichaem af , 
en fooder een fterke wint opaen fet, foo wertfe licht uytge- 
blafen , fulcx datfe een vuyle ftanck na laet : En even foo ging 
het oock met den menfche, die men daerom oock ftracks 
moft met d'aerde decken , hoe lief hy oock was. En om dit 
nader uyt te dracken, gingeen ander ftilfwijgende, d'eene 
deure in en d’ander uyt. Waer mede hy te kennen gaf, dat 
ons leven flechts was een ingangh en een uy tgangh in de wer- 
reldt. Gregorius feyt, Onfe begeerten zijn groot , maer een kort 
derven breeckt die af. Antiphon feyt, Ons leven is als de gevan= 
geniſſe van eenen dagh. En ick ſoude het gantfche lerven , den tydt 
zwan eene gelijcke dagh mogen noemen, en daer door wy flechts inde 
werreldt fien, en den Nakomelingen het licht en het leven nalaten. 
Petrarcha fingt: 

Eek fchick my alfoo weel ick kan, 
_ En fiemijneynd” van verrean: 

% ls morgens als een jeugdig kindt, 
Maer nu foo wordt ick oudt en blindt. 
Ons leven is maer eenen dag , 
Broos, wanckel, en vol naer geklag 3 
Wol wolcken , dampen en verdriet : 
Het fchijnt wel fchoon, maer ’t iffet niet. 

De H. Schrift gelijckt de broosheydt onfes leven, by een 
bloem, een windt, roock , fchaduw , droom ‚ wevers {poele , 
en damp, &c. Waer over, als fich een Chriften , dit alleste 
gemoedt voert, foo heeft hy overvloedige reden om dit leven, 
met ootmoet en nedrigheyt overte brengen, gedenckende, 
dat yeder dag de laeſte is. 

Trooft 
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Trooſt in ſmerte. 

e Samen-fpraeck tußehen Maria en Petrus. 

Stemme: Gelijck alsde witte Swane ſtertt. 

| Maria. 

G Elijck alseen Tortelduyf ken quijnt, 
Als’t haer Egade derft ; 

Soo oock nu mijn ziel, eylaes fich pijnt , 
Nu al haer vreugde fterft : 

Hierom moet ick nu verfuchten , 
In mijn pijn , 

En vol hoopen en vol duchten; 
Treurig zijn, 

Petrus. 

2, Cp! wie ist Die hier klaegt en ſteent / 
En guelt haer dzoebe hert : 

Wie is't doch Die hier dus kucht en weent / 
En fiooft fich ín de fmert 2 

Wilt de fo2g en Dzoef hepd ſtaken / 
Weeſt te bzeen / 

Wat gn niet kond beter maken / 
Dient geleen. 

Marta, 
3. Ach! wat vreugt is voor mijn bange zic], 

Die in de rouw verflijt. 
Al wat my eerft in de vreugt beviel , 

Is Alft en Aconijt, 
Schreyen is nu al mijn vreugde, 

Lacchen, pijn, 
Almijn welluft ongeneugde, 

En venijn. 
Petrus. 

4, Waer toe al de wanhoop en de rouw / 
Ern dees mifirooftiahepd : 

Zijt gp fiechtg God en fijn Woord getrouw / 
Die u dit kruns bevende, a 
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t Is Godes hand die u komt banden / B 

Houd u ſtil / 
Pp bzeeckt haeft u rouw en banden / 5 5 

Is t fijn wil. 
£ Marta. 

s. Ach!hoelichtvalttrooftinongeval, - 
Voor die geen ſmert gevoelt ; 

Maer die in * hert bevinden fal, 
Daer leyt een neft dat woelt ; 

Sucht op fuchten , ’t hert is bange, 
En verteert. 

Waer uyt fal ick trooft ontfangen ? 
’k Ben verheert. 

Petrus. 

6. Wie rouw nach doog de rouw vermeert / 
Derzwaert fijn epgen fchult : 

Bid God dat hp ban u ’t lijden weert / 
En hebt daer in gedult : 

t Tuijden / ja al's werrelds lijden / 
Gs niet Weert / 

Al de luſt / en al’t berblijden / 
Ong befcheert, 

Maria. 
7. Moet ick dan mijn rouw en {mert verfimaen , 

En foecken trooft in Godt ? 
P. Ja / gp moet als een Die feer belaen / 

Wier feechen 't hoogfte lot. 
M. Ogy Schepper aller dingen ! 

Dieelck vreeft, 
Trooft nrijn hert, doch fonderlingen ; 

Door u Geeft. 
Petrus. 

8. Diít’s wegh waer doorz men Chriftum bind / 
Daer elch fijn kruyce drzaeght / 

Pier dooz proeft hp pder Dien hu mind / 
Woe zwaer ’t hem druckt en plaeght. 

M. Heyligh kruys, kwil u om-armen, 
Trooft my voort. 

Heere wilt u mijns ontfarmen, 
Na u woort. 

Padt 



Re | | 173 
“t Padt der Vrede. Hoe falig zijn de voeten. 

Stemme: Schoon lief gy zijt prijs waert alleyne, 

H Oe lieflijck zijn dach defe boeten / / 
Diena den bzeedegaen? Die na / Ec. 

Want heplen trooft fal hun gemoeten / 
Diena het goede ſtaen. Die na het Ec. 
Beſchouwt deeg ef "ne baen / 
s Is beplfg om te Wand’len / 
Pus dzijft hier al u doen en handen / 
Pa tgeen in eeuwighent fal ſteets beftaen. 

2. Bees weg heeft Chriftus fä}f betreden / 
fn waer’ onnofelhept. In waer/ Ec. 
Pp was de waerhent en De bzede / 
En bol ootmoedighept. En bol / Ec. 
Hp heeft dees Weg berept / 
Doop die in hem gelooven / 
Dus hoogt fijn ſtemme ban hier boben / 
Doet boet’ en houdt fijn woordt / tot u geſent· 

3. De bzeed’ is een verheben kroone / 
Een zegenen cieraet/ Een zegen &c. 
Een bzucht des Geefts / ja overſchoone / 
Een doelwit ban genaed’: Een doelwit / Ec, 
Ja falig ig de raed / 
Dan die na Dzeede fireben / 
Sy is in ziel / berftant en leben / 
Eenlicht/ een Weg / Die na den Hemel gat. 

4. Welfalig / Die ſteets op Deeg Wegen / 
Op gift nach flaugen treet / Op gift / Ec. 
Maer tot het goede wel genegen / 

Der fonden padt vergeet, Der fonden/ Ee. 
Aant Die fal ramp noch leet / 
u fiju doen Weder-baren / 
Hoe hol oack gaen De wreede baren / 
Want Bod tot fijnder byſtant ſtaet gercet. 

5. Den breeden weg wilt doch vermijden / 
Die ten berderbelent. Dieten / Ec. 
En wmijchter af tot atten tijden / 
Ma’tpad der faligbept/ / Qaꝰt pad / Ec, 
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Al ig ’t ſmal en bol lijd / 
Daer bolgt veeugt en berblijden / 
De bree geeft u trooft in dzuck en lijden / 
En eene Kroon ter blijder falighepd. 

Lijdens Trooft. 

Stemme: Ick lijd” in hert pijn ongewoon. 

1 Cklijd / 6 God! ſeer dzoebe ſmert / 
Wilt doch mijn lijden / eens Weer verbliden / 

Dit woelt inwendig in mijn hert 
Cot allen tijden / Weer! help mp ſtrijden. 
Een worm is 't Die mp knaegt / 
En wzoet ban binnen / 
Bies wacht ich trooft / ô Weer ! 
Dat ick mach t'uwer eer / Dit oberwinnen. 

2. Alg ick fla op mijn lijden acht / 
Dan boel ick ‘tleben / dat gy kond geben / 
Dan ſtilt ſich weder mijn gedacht / 
Schoon ſchrick en beben / noch in ma — 
Ach wat hebt gp geleen ! 
Inalumoode / 
Als gp om fond’ / foo deerlijck zijt gewond / 
af tot den doode? 

‚ fndíen doog lijden komt de bzeugt / 
zint s Hemels troone / fao oberfchoone / 
Laet ong doog ’t lijden zgn verheugt / 
God fal’t belaonen / en ons bekroonen : 
Wie om Gods name lijd / 
Dooꝛ reyn geweten / 
Derwacht de heerlijchhept / den fijnen lang berept / 
En toegemeeten. 

4. Schept trooſt mijn ziel upt dees fontepn/ 
En wilt ulaben/ ín Godes gaen / 
Weeſt lijdfaem en boog Gode kleyn / 
Op dat u flaben / en angftig dDzaven / 
VDerkrijg het eynd' ban hare wench / > 

at 
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Dat gpalskampioene/ — 
Die om u ſonden lijd / verwint dien harden ſtrijd/ 
Gehart en koene. 

5. Dit lijden duurt maer korten id / 
En neemt een epnde / alg ’t Bod wil wenden / 
Maer die om ſnoode boosbept lijd / 
Sweeft inellende / ban eeuwig fchenden / 
Een buur dat ſtadig baand — 
Pijnt den godleofen : 
Geef Beere dat ich voor dy / blijf ban de gualen bin / 
Der ober booſen. 

De valſche en ware ruſte. 

Stemme: O Salig Heylig Bethlehem. 

A AL roemdp arme menſch / ban tuft: 
*GOpt aerdrijck wozt geen ruſt gevonden / 
teen gp noemt ruft/dat is een luft / 
Gemengt met gal en groote fonden. 

2. Alfchijnt dat gp in weelde leeft/ 
Dat is geen tuft Die fal beklijven / 
De onruft fieets daer onder zweeft / 
En fpa berouw fal bp u blijven. 

3. Schoon gp ontflaet in ban ’t gewoel / 
En leeft ſchier eenfaem en ellendig / 
Wat baet dat, als ’er wzaet cen Pael / 
Die 't hert bol onruft plaent inwendig. 

4. Slupt bep de onruft buptens bups / 
Sp fal weer dringen Doop de fpleten : 
Want laſter / achterklap / of krups / 
Zijn dzoebe boden door ⁊ geweten. 

5. Al blinckt ban bunten bag of gout / 
De hoovaerdp met haer cieraden / 
Al pronckt go ’t lichaem pzats en ffout / 
t Zijn de aenlochfelg / u/ ten quade. 

6, Soccht Gods Kijch en Gerechtighent / 
Dan fal u ruſt en luſt toebloepen: 
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In Gods-beucht en oprechtighept/ / 
Dan fult gn als de Cedzeu bloepen. it: 

7. Bolgt Chriftum en fifn waerhept —* ED 
Geert krups en ſijn verſmaetheyt dagens vt 
Wat Bod ú toefend bzoeg en fpa / ag Benoors 1D 
Bupgt uwe Wilna fijn behagen. | 

8. Sijn krups beengt ruft / na beel verde 
Want ruft moet in de ziele Woonen / 
Oes werrelds ruſt is bzousalsriet/ 
Fact 's Hhemels ruſt verwint de kroonen. 
„9. Taet dan u ruſt dees onruſt zijn / 
„Dat gp moogt met de ſonden ſtrijden / 
» Al haft het acbept / moept’ en pijn / 
„Gp fuit u namaelg weer berblijden. 

Genoegen en Misnoegen. 

Stemme: Engelfe Fortuyn. Of / Indien mijn Godt gaf in 

5 
M, 

RE a. 

mijn ouderdom. 

Ws At baert de fo2g fn menig menſch berdziet 3 
Geen gy noemt forg , dat is de forge niet. 

Is ’tdan geen fo2g / ſoo noemt bet lieber luft. 
Dat u dunckt forg , is my de grootfte ruft. 

2. Noemt go dan ruſt / Dat foo beel onruſt geeft $ 
. Dit isde weg daer nu de menſch na ftreeft. 
Wel ſtreeft gp Dan niet felf va ongeneugt 3 
O neen ! dit’smy een aengename vreugt. 

3. © fnaode vzeugt! die faa beel rampen beers 
Dit feyt alleen eens armen fuffers aert, 

Is t ſuffern dat ick na deugde ſoeck? 
t Swaermoedig bloed ick in mijn ziel vervloeck; 

4. 200 flaeft gp dan alleen om ſtaet en geld. 
NHier opis’t hert by my alleen geſtelt. 
Tet gh dan miet op treedeligch gemoed? 
: — {waer gepeyns verkrijgt hier ſchat en goedt. 

Wet goed ich wenſch / maer alles ín de moet. 

G. Wat 
ick Ra na eer” na rijckdomi en na goed, 
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G. Datis’t foo gr alleen na hooghend oogt 
M. Dit’s nu de weg waer na de wefreldt poògt. 
G. 6, Berdoolde menſch! wy moeten berder gaen; 
M. Wel foud ick dan de werreld my ont{laen ? 
G. Datleert u God die ong ’t genoegen leert. 
M. Ghy ípreeckt wel fchoon,maer oofdeelt gantích verkeert: 
G. 7. Godgeeft het goeden 't is een zegen Gods. 
M. En*tgoed dat maeckt my moedig , fier en trots. 
G. Dit is bederf dat u ten quaden lept, 
M. Neen, ’tis’t vermaeck tot rechte vrolijckheyt. 
G. 8, Poeticht bergaet al Deeg bermomde fchijn 3 
M. Is’tnieteenluft, rijck en geacht te zijn > 
G. Maer rijck in God dat ig cen beter ſchat. 
M. Dit is voor my een al te flechten pad. 
G. 9, Dit enge pad moet peder menfch fngaen. 
M. Wel fal ick dan den rijckdom gantfch verfmaen ? 
G. De rijckdom níet die eerlijck is bp Bod. 
M. Soo word ick dan eerft aller menſchen ſpot. 
G. 10, Wat fchaed u dit / gp Woet m Gode rijck. 
M. Dit leert my ’t goed verachten als het flijck. 
G. t Is waer / doch foo / dat 't hert Daer niet aen Kleef / 
M. Van*tgoed nochtans ick trots en prachtig leef. 
G. rr. Elck Chziften menfch in God genoegen leert; 
M. Soo foud’ ick dan betomen mijn begeert? 
G. Dit is u beſt / dat go u felber fpeent. | 
Ms: Heeft my dan Gad ‚dees Rijckdom niet verleent 2 
G. 12. De zegen Gods ís fonder talof maet. 
M. Welfal ick dan verminderen mijn ftaet ? 
G. Wat fchaet als gr ’t in beter oberfet 2 
M. Ick volg uraed , en-fie op Godes wet. 
13, Set dan u hoop niet op het bluchtig goed / 
„Dat u berlaet / wanneer qu fierben moet / 
„Maer op die geen / Die lijf en ziel terſtont / 
„Dooꝛt balfch gebeunek / ffozt in der Bellen grond. 

M | Sa 
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t'Samen-fpraeck tuſſchen Trowehert 

en Licht-hert. . 

Stemme: Ach Amarrillis! Seg wat u wil is. 

— 
Egh ſuoode luſten. L Ey ‚y laet my ruſten. 

— ziet EE — — — — 
— —— die deni L. Waer toeal ditge- 

EEE 
fang van wijfe woorden? T. ck kr fachte om u berdziet, 

— 
LIck acht u preken niet. — ich fing mijn oude hed. 

— — — — ⸗ 

— ⸗ —— — * — — 

ch! t datelch’ hoorde. 

— — — == — — — — — — — — —— — B eenen aen en en 

2. L. Watwiltghy preken ? 
T. Danu gebzeken. 

L. Wilt ghy mijn ziei vol onruſt ſtichten? 
T. Ach neen! ick wilu ziel in God berlichten: 

L Ghy maecktfe droef en bangh 
T, Mier na ick feet berlangh. : 
L. Neemt elders uwen gangh. 
T. Ick Wil niet zwichten. 

3. L. Mijn ziel is vrolijck. 
T. Nziel is olijch. 

L Sy ſwemt in weeld’ en volheyt. 
T. Dit ig’ verderf dat lept tot vechte — 

L. De 



‚ Propwen Licht-hertst'famen-fpraeck: i7q 
L. De wijn en’ bier zijn foet. 
T. Ba vooꝛ een dzoncken Bloed, 
L. Ey 't maeckt een licht gemoet} 
T. Maer ’t hert ig vol lept. 

4. L. *k Soeck hier ’t vernoegen: 
T. Dat wil niet boegen. 

L. Ick meft my fteets by mijn gelagen; 
T. Biet doog ſoo komen u de zware plagen. 

L Iek flijt hier in mijn tijdt. 
T. Ja tot u Ouders fpijt. 
L. Waer toe dient dit verwijt: 

T. Ick ſal't God klagen. 
_$. L. Noct ick't dan derven? 

T. Denckt om u ſterben. 
L: Ick ben noch jong en frifch van leden: 
T. Wie is nu bozg boog deu dag ban heeden 

L. ’k Sie het leven dat is kort. 
T. Biesutot deugde post. 
L. ’tSchijnt gy een Preecker wort. 

T. Cot deugd’ en reeden. 
6, L. Ick volg dan reeden. 
T. Boet Bod gebeeden. 

_L: Salick my van ” gefel{chap fpeenea ? 
T. Ta/gn fult uwe ziel met God bereenert: 

L. Ick bid Godt om gena. 
T. Houd daer aen bzoeg en fpa. 
L. Blufcht dan de luft foo dra * 
T. God fal ’t berleenen. 

7. L. Godt is goedtaerdig. 
T. fa oock rechtbaerdig. 

L. Die wil mijn hert van ’tquzed genefen: 
7. Betrachtu plicht/en wilt hem danckbaer weert 

L. Hoe wasick dus verwondt. 
T. God maeck u ziel gefand, 
L. Gefegent zy u mondt, 

ET. God zp gepzeſen. 

mm 2 Tegen 
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Tegens deeygen-baet. 

Stemme: Fortuyn eylaespourquoy. @f/ Nuleef ick 
in verdriet. @f/ Als ick uyt wand’len gaen. 

S fe ick de menfchen aen / haer handel en bedrijf / 
Soo foecht elck een fich felf / fijn boozdeelen gerijf / 

Ta waer ick't oog ooch heer / fie ich dat peder tracht / 
Na hoogheyt / flaet en eer / en uptterlijcke pracht. 

2, — ge raept en ſchraept / als’t maer tot boozdeel 
recht / 

Al waer’tfchoon/ dat hy fag / fijn ziel hiet doog beblecht : 
Hy fielt het alter zy / en denckt ín fijnen fin : 
t Is eerlijck wat ick doe/ alg’ ſtreckt tot mijn gewin. 

3. Geen tian fivecht tot eer / / wanneerder ontrouw 
cht / 

Daor ’t eerbaer en het nut / De balfche baetſucht wijcht : 
Dit is geeu rechte deugt / als gp Dooz epgen baet / 
U eben menfch berkloeckt / Booz een vermomt gelaet. 

4. De deugde fchuplt in't hert / daer felf de Hechter woont / 
Dees bonnift tegen u / hoe feer gp ’t oock verſchoont: 
Waut wie dodzepgen baet / drijft balshepd of geweld / 
Daer ig ín fijn gemoed / het vonnis al gebeld. 

s. Of ſoo 't gebeuren mocht / dooz u berblind berftand / 
Dat qu dit al beracht / en paft op eer noch ſchand / 
Daer ig 't geweten doof / doog ’tDerben ban de ſmert / 
fa’ blijckt van een berftaelt en ongeneeflijck hert. 

„6, Volgt dan inu gemoed / *tgeen Godes toet u leert. 
„Streeft altijd na het beft / en toomt u {noa begeett : 
„ Dernoegt u in het geeu / Dat eerlijck ig en goed / 
„En houd altijd vooz God/ een onbeblecht gemoed, 

Voer- 
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Vonbeeldt van de G erechtigheyt eeniger 
___Heydenen. 

Ck moet, als met verwonderinge, verhalen, ’t gene ick 
by andere Schrijvers hebbe gelefen , hoe Alexander de 
Groote, terwijl hy de werreldt verheerde, verborgendere 

wijſe in fekere Stadt van Perfiën quam, om eens te verne- 
men „ hoe men aldaer het Recht en de Gerechtigheydt handt- 
haefde. Hy ging dan, onbekent, mede op * Racdt-huys, 
en hoorde aldaer het geding of bet pleyten aen. Onderan= 
dere hoorde hy op defer wijfe de reede voeren : Heer Rechter ! 
ick heb van defe Man, hier tegenwoordig, feecker huys ge- 
koft, en alfoo ick daer in beb doen graven om een kelder toe 
te ftellen, heb ick daer in een groote fchat van geld gevon- 
den, en alſo my die felve niet toe-behoort, heeft defe my 
geweygert die te ontfangen, en derhalven is de fchat hier te- 
genwoordig , met verfoeck , den Rechter gelieve hem te la- 
ften, dat ky diefelveaenneme, alfe iek noch recht nach decl 
daer toe hebbe, Deanderantwoorde, Heer Rechter, weeft 
verfeeckert dat defe fchat, die defen vriend heeftgevonden , 

my noyt heeft toe-behoort. % Is waer dat ick ’t huys wel heb 
laten timmeren , maer het was doenmaels een gemeene plaets, 
daer yder op vermocht te bouwen; derhalven heb ick geen 
rechtmatige oorfaecke, om dit geld aen my te trecken. Na 
veele heeckelinge heenen weder, vonden fy geraden, defen 
fchat den Rechter felve in handen te geven. De Rechter 
fprack voorts, gy bekent dan beyde, dat defe fchat diein u 
huys is gevonden, u niet toe-behoort ? Seght dan, onder 
wat fchijn, foude ick , die hier toe recht nochdeel bebbe, my 
die felve derve toe-matigen ? daer behoeden. my de Goden 
voor , dat ick vreemder goederen foude begeeren. Gy ſchuytt 
defaecke op mijnampt, en op mijn geweten. Welaen! ick 
moet raedt foecken. Daer op vraeghde de Rechter den ce- 
nen „ of hy niet eenen Soone hadde ? hy antwoorde, ja. 
Hy vraeghde den anderen, of hy njet een Dochter hadde? 
dees antwoorde van gelijcken ja. Hier op antwoorde de 
Rechter feer vrolijck , ey dat komt recht en wel te paffe: 
Daerom oordegle ick dat u Soone defe Dochter fal ter Echt 

Et aA DD nemen , 
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nemen, en ick geve haer daer by, al dit geld tot een Bruyd= 
fchat. Als Alexander dit hoorde, konde hy fich over dit wijs 
befluyt niet genoeg verwonderen, en borft als in den Geeft 
op-getoogen, uyt, en feyde „hy had noyt gelooft , datter in de 
Werreldt luyden wierden gevonden , die de gerechtigheyt foo 
handhaefden alsdefe. De Rechter, die hem niet kende, ant- 
woorde, is ’t oock wel mogelijck datter luyden werden ge= 
vonden, die anders doen ? Voorfeeker antwoorde Alexander , 
en dat dickwils, en aen veele pſaetſen. Daer over de Rechter 
zijnde verwondert, uyt riep ; of dan de Goden in die plaetſen 
oock lieten regenen en de Sonne fchijnen? willende te kennen 
geven dat Godt {foodanige luyden, daer men Recht noch Gee 
rechtigheyt oeffende, fijnen regen en Sonne fchijn behoor- 
de te weygeren. Tot befchaemtheyt der Chriftenen, die over- 
de Gerechtigheyt fich foo weynig bevlijtigen, | 

t Vernoegde leven. 

Stemme: 24. Plal. De aerd is onſes Godts, &c. 

D ft ig te vecht een ſalig Man / 
Die fich mm ’ fiju bernoegen kau / 

En dte dooz geootshepd niet gedzeben / 
De gulde middelmaet bemint / 
En 18 in alies foo gefint / 
@athp beoogt een ruſtig leben. 

2. Die op bewind noch hooge ſtaet / 
Doch fich op Voꝛſten gunſt berlaet / 
Lach op het ſlib'rig pad Der Woven ; 
Waer Die het al ban bert’ befchouwt / 
En need’rig fich op God betrouwt / 
Als die 't hem alles ſchenckt ban boben. 

3. Die op de eerbaerhept flaet acht / 
Eñ walgt ban grootshept en ban pracht) 

Ern ſiet beel lieber op fijn minder / 
Die flecht en vecht fijn tyd beleeft / 
En pder menfch het fijne geeft / 
Deeg leeft gewis met wepnig hinder. 

4e Al ſtozmt en woelt De Woefte zee / pa 
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Hy ſit op een geruſte vee / 
Want Blixem noch geen donderſlagen / 
Outruſten fijn geruſt gemoed / F 
Pp woelt niet al te ſeer om t goed / 
Dat niemand fal ten Hemel dragen, 

5. Dien woecher dzuckt noch plept geſchil / 
Maer leeft vergeten vroom en ſtil / 
Dernoegt m koſt en zeedig kleeden / 
Die meer heeft / en Die min geniet, 
Enfpaerfaem / opeen becer fiet / 
En toon fijn tochten / va de reden. 

6. Die fijn Eegaed' en fijn gefint / 
Gelijck een Dader recht bemind / 
En lichtfe voor op Godes wegen / 
Die niet als recht gewin beoogt / 
En altijd na bet befte poogt / 
En fiet alleen op *s Peeren zegen. 

7. Dees man weet dat dit leben ís 
Seer wanchel/ bzaog en ongewis / 
Dies leert hp fich altijd bernoegen / 
Enigste bzeen met fijn genot / 
En danckt den Weer boog ’toberfchot / 
Die ’t alles kan ten beften boegen. 

’ Rampzalig Leven der Grooten. 

Stemme: O Salig Heylig Bethlehem. 

W Ut ís het leben ban den menfth ! 
Bat hoog in ſtaet ſchijut uot-gelaten à 

Al leeft een Dzing na bolle wenſch / 
dp zweeft in vrees bau D'onderfatern. 

2, Dijn kroou al blinckts’ alg een Robijn/ 
Die ig een laftig pack om Dzagen / 
Uptwendig Lan een ſchoone fchiju / 
Inwendig fchzick en ware blagen. 

3. Ja maeckt hp ’tna des eenen fin / 
Stracks fal ’t een ander Weer benijden : 
War krout hy beel berfmasthent in / 
Die hy ooch nimmer kan vermijden, 

fl JR 4 4. 2Gaan 
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4. Schoon dat het wencken ig gebien / 

och moet hy felf een grooter bzeefen : 
Want GSod / dien peder moet ontfien / 
Diens dienft-knecht moet een Prins ook weſen. 

5. Of iſſer maer en eenig kind / 
De minfte camp berfchzicht baoz ’t fferben : 
Wp beeeft voort Rijck / Dat fijn bewind / 
Geraken fal aen bzeemde erven. 

6. Xl fluppt en bupgt men booz hem neer / 
’ Zijn meeft gebepngde Dienftigheden : 
Laet dít al zijn outfag en eer / 
Wp ig Weer flaef ban pders zeden. 

_ 7. Maer raecht de bpand op de been / 
Wat is Hem fo2g en moept' befchooren? 
Al woelt het beepn / hp moet’er heen ! 
En peders onwil fien en hooren. 

8. Wanneer ’t dan uptbalt na fijn Wil / 
Dan ís ’t met blam en bloed berzegelt : 
Is ’tanders/ foo ig ’t bol bedil / 
Dan fpzeeckt men ſtout en ongeregelt. 

9. Wanneer een ander ruſtigh flaept / 
En eet fijn bzood in grager ruſte / 
Hy ſlunmt / en droomt / en geeutwt / en gaept / 
Bancket noch Wilbzaad fal men luften. 

zo, Ick 3wijg noch ban katibigheen / 
Die peder menſch is onderwarig : 
Is hy dan bep? eplacp! neen: 
*ZpBoeftof Boer / Dit gaet eenparig. 

a. De dood beefchoont noch kleyn noth groot / 
De Doefi maet met de beed laer vepfen ; 

‚Aen overkomt de felf De noot / 
De dood treft hutten en pallepfen. 

12. Dit leben ig foa heerlijck niet / 
Als °t upterlijck Wel blinckt boo? d'oogen) 
Wet ís bermengt met beel berdziet / 
Al fchijnt het ong ban groot bermogen. 

13, Een peder leef in Bod, geruft / 
Waet Princen zijn ín ftaet verheven: 
Elck zp bernoegt, Laet al ons luft / 
Steets ſtrecken na het befte leben, 
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__ Der Jongelingen en Dochters cieraet. 

temmes Coridonontfteken. Of/ Aertjen. 
die is aerdig. 

D Ochters wiltg’ u cieren / met een peerle kroon: 
Dlecht geen Dart le zwieren / Die u duncken ſchoon/ 

Maer dzuckt d'eed'le deugde / om ueerbaer hooft / 
Dat fal zijn een beeugde / dieder noyt verdooft. 

2, Dlechter Gods· vꝛucht binnen / ep dat lieflijck krupt / 
Dat in ziel en zinnen / was tot ſchoonder ſprunt / 
Als 't hoogmoedig weſen / dat de luſten blept / 
Dat'er komt gereſen upt De dertelhend. 

3. Siet gp aen De peerlen / díe foa ſupber zijn / 
En boor d'oogen dwerlen / in ſoo held're ſchun? 
Denchkt dan inu herten / Dit is't maegden beelt / 
@at ong vrijd ban fmerten / en ons ſchatten deelt. 

4. Siet gp dees kleynoden / en haer fupber Wit / 
_&plaeru die noden / dat ga kupfch befit / 
Een reyn eerbaer leben / dat'er onbebleclit / 
U een rang fal geben Die ten hemel ftrecht. 

5. Ciert u met geen prachten / noch vermomde prael / 
Met geen kroefe drachten / noch met Wepts onthael / 
Maer met betend’lijckheden / en met ootmoedighepd / 
Met gecierde zeden / bol fachtmoedighent. 

G6G. Want ín bagen ringen / en ín overmoed / 
Schuplen valſche dingen / maer geen heplfacm gaed / 
Dat'er fal beklijben / noch boog God beftacn / 
Maer de deugt fal blijven, als dit fal bergaen. 

„7 Dus berciert u leden met een heplig Kleed / 
» Dol Bodbzuchtigheden/ Die de pracht bertrect / 
„Op dat gp moogt lichteu / ais het mozgen-raot / 
En u naeften ftichten/ ’t zy in bzeugt of noot, 

Rs Lof 
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Lof der need’rige Staet. 

Stemme: La Vignone. @f/ O! gierlijck cieraet. 

Cy Mederige ffact ! 
Die berlig m ſpoet en onfpoet houd te mact, 

Die ich bemm/ met heeten fin / 
En die ick acht boor groot gewin / 
Die bergen noch dalen ontfiet / 
Die niet bzeeft hoog gebiet / 
Maer Die haer plicht / gelijck een licht / 
Ontvonckt boog pderg aengeficht. 

2. Uch flibverige Hof! 
Dat pragtig en trots/ doorz weelde foeckt u lof / 
Baer bal gewoel / des afgronts poel / 
En haet en nijd beft hare ftoel : 
Daer trouwe en eere beracht / 
En pracht / krielt dag en nacht/ 
Daer d'ontrouw woont / bedzog gekroont / 
En deugd’ te ſchandigh wogt geloont. 

3. of middelbare ſtand / 
Die beplig roept met °t fehuptje onder °t land # 
Bat foeter luft / baert doch de ruſt / 
iens hert níet is pet quaeds bewuſt? 
Die ffozmen nach winden niet bzeeft / 
tens geeft / niet is bedeeft / 
Baer houd fich flecht/ bzoom en oprecht Fi 
Vernoegt / wat hem ig oͤp geleght. 

4. Maer gp verheven top! 
Wiens krupnen ſeer hoog ſteyg'ren op / 
Diet hier u ſtaet / en toeberlaet / 
Die doch foo ſnehen rag bergaet: 
Als bupen en Donder ° geweld / 
@Ontftelt / en nederbelt / 
Dan daelt u pracht / en Wozd beracht / 
Ga van een Boere kluys belacht. 



De woelende Menfche. 

— Doenſe, doenſe. 

— — — — — — 6 — “* 

E menſche rotſ door — en dal/ — — 

—— git — SE 
p= en deog Dalen / en Booz dalen; En eeft f ich ín beel 

mette 
ongeval, em gout en fchat te halen / Maer op de deugt 

En 
deet i

ste 
— — — — — — —— 

en eer / lacp !lacp! 4Maer op de deugt en eer / men 
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2. De menſch zweeft over zeeen ſandt / 
Dooꝛ ſtoꝛmen en dooz baren / en dooe baren / 
En bhi berlaet fijn hof en land / 
Om geld en gaed te garen / 
Maer op De ed le ziel / lepder ! iepder ! 
Maer op de ed'le ziel / men wepnig paft. 

3. Maer als’t al is geraept / gefchzacpt / 
Dooꝛ krom eu flinchfe wegen: ſlinckſe wegen/ 
t Onruſtig hert dan nimmer flacpt / 
Maer bind fich heel verlegen / 
Want eene Wozm die knaegt / Dzoebig/ deoebig / 
Want eene Worm Die knaegt en rooft fijn rust, 

/ 

4. DOO 
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4. Soo ſoeckt men dan Daag ſtget en pracht / 

Dijn finnon te berluften / te berluften / 
Men flaet alleen op welluſt acht / 
En foeckt daer ín fijn ruſten / 
Maer ’t is een bzoofe luft / bluchtíg / bluchtig/ 
Maer ’t ís een bzooſe luft / Die rag verdwijnt. 

s. ts beter darm’ om 't eeuwig peynſt / 
Dat eeuwig fal beklijben / fal beklijven / 
Dan datm’ om ’t aerdfche goed foo bepnft / 
Dar fuellijck fal weg drijven / 
Maers Vemelg goed geduurt, eeuwig / eeuwig / 
daer’ t Hemels goed geduurt in eeutwighent, 

„6, Heft dan u hert en ziel om hoog / 
„En tracht nat befte leben / 't befte leben / 
» En ffaert ten Wemel met u oog / 
„Die beter fchat fal geben : 
„Daer blincht het hoogſte goed / ſtadig / ffadíg / 
„Daoer blinckt het hoogſte goed/dat God bekroont. 

—· — — — 

Laſter der — 

STEMME: En fin d'amour, 

— TEE gek 
mn EE nn — — a 

Y , 4, is de fond’ ín ong gemoed? Een flaeffche 

EEn 
Dunfterhent / Die ſtadig wzoet. So dat geladen lept / 

Esselte 
En Back ban nuaden op ons hert / Dat ons — vol 

mer 
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ie 
Amert: Lacs! onfe ſimen/ @e fond’ beminnen / 

nn 
Die ong Dus benart. 

z. Sp ig een blindhepd fn 't berftand / 
Derbzeechfter van Gods wet / 

Een neft bol fchand’ / 
Daer fp haer hert op fet / 
Sy is —— van Hemels licht / 

En ban Gods aengeficht / 
Wiens fnoode luften, De ziel ontruſten / 

Die fp ín ons ſticht. 
3. Dat is fp een bergifte flang / 

Die haer benijnen fpzept ? 
En maeckt ons bang/ 

Als s op haer luymen lept : 
Sp igeen Juffer ban de Dood / 

En die ons beengt ín nood / 
En dooz wiens oogen / Wp zijn bedrogen / 
Als fp d'Appel boot. 
4. ®ooz wat bedzag en ſnoode lift / 

Stoet fp ong in gebaer / 
En bzoept beel twiſt / 

Pan 't eene jaer op jaer ? 
Sp ftozt ons in der hellen grond / 

Hoog haer bergifte mond / 
Ja knaegt de ziele / en gaet berniele / 

Mat eerft bzeedig ſtond. 
„5. O wozm die ong gewiſſe knaegt / 

„Dooꝛ u bedziegerp / 
„Die ons belaegt / 

„Dat wp zijn nimmer bzp. 
„God fal der zoomen bpftant zijn / 

„En ſmooren u venijn / 
„Die ons gemoeden / genepgt ten goeden, 

» Dajd ban guacl en pijn, 

Ver. 
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Verachtinge der Werreldt 

Stemme: — air. 

GES 1 — die F — — Acto — 
3 Die u han heffen en weder vberneeren / Pie u 

ette: ib Eet 
z uieben en bluchtige luſt Die u berlocht doo cen 

4 Kan blepen en rooben u —* 

ette 

EERE EEE 
jn venijn / Waer door de ziel / ín beel gebaer en ſmert / 

EEE eee — — — 

ich ſtort / dat fp gelijck betoobert wert. 

2. Wilt gp haer vbolgen / fp fal u beminnen / 
Sy fal haet wefen een lieflijcke bzeugt / | 
Driend'lijck betoonen / in ziel en in ſimen / 
En u befmetten met veel ongenengt. 
Maut fp ig balfch / doo haer lief koſern / 
Die u berlept/ dooz ſnoo bedziegerp / 
€En fchencht u ín boog bzeugde bittre gal / 
Die u hier nà foo ſuur Bekomen fal. 

3. Sy ſal u ſtrelen en weder berflinden / 
Al uwe eere / u tijd en u geld / 
Sy fal u klunſt ren en * binden / 



Tegens de Hovaerdye; Égs 
at gp berflagen legt neder gebelt : 
Dn faln ziel; met firicken overlaen / 
Cot u berdeiet / met fcherpe geeffels flaen / 
Soo dat u lijf gemartelt en gepijnt / 
Wier Daoz geprangt / ín beel’ ellende quijnt. 

4. Gp moet een ſſabe die bziend lick moet fpeelen / 
Gp moet de werreld een Croetel· kind zijn / 
Al hare wonden zijn niet om te beelen / 
Als door gebeden met boet en met pijn / 
En waer berouw / doo een gebroken hert / 
Dat dan berfoept de ſchandelhcke ſmert / 
Vaer dooz ’t gemoed / Daoz overleg ban t quaet 7 
Sich ſchaemt voor God / die alle ſonden haet. 

„F. Dliet dan de werreldt) met al hare luſten / 
„Streeft op ten Hemel na ’t heylige pad/ 
„Dliet het berganckelijck / laet de ziel vufien / 
„Kieſt boog de Weelde / dees hemelfche fchat / 
„Daer alle tuft en alle bzeugde woont / 
» En daer de deugt Wozt loffelijck bekroont : 
„ Want ’s Werrelds luft en hoogmoed fal bergaen / 
„Maer Godes waogd fal eeuwiglijck beftaen. 

Tegens de Hovaerdye. 

Stemme: Carsle. 

CE Ede SESDEE! tt en ER 
Arile 1hoe bolgep Dug de werelt, de cen — jn en 

Et ze tk — — En —— 

EE — — ELTA RES EP 

ier t Doorgroei / en wulpſche pracht / die elck 

een 
beracht / Schoon fp u behaegt / en daer in fchept u cuff : 

Weelde 
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— 
— ——* 

Weelde nac) drachten / perl noch ii U niet ber: 

ett FE — 

— — — 

En maer u blint verfiant / it, Derlangte enjancht — 

—— — HEE — nn Ee ER? 
— — Daer ac hb! mrt — — 

ee — — — —— — — — 

— na reen. 

2. Iet eens op de broosheyd ban leben / op een roochen 
loſſe waen / 

Die ſmelt en vas verdwijut / hoe fchoon ’t u fchijnt / 
Poe an’ toock berbloemt / en gaet Dees gladde baen, 
Wapren en jaren / proncken en gepzael / 
Deer fhel weg baren / als qp oud en kael / 
U tijd, berflijt in koſtelheen / 
Die gy / als bp tp / moet mannelijck bertreen. 

3. Ciertu bep / en Wilt ín Rooskens baden / bolgt de fleur 
en hoofſche pracht / 

Permomten toptuop/ gelijck een pop / 
Met Aloerg en Blancket / en kroeſe wentſche dzacht : 
Hleeren en beeren / Baggen noch juweel / 
Konnen weeren / hoovaerd nraecht niet eel : 
t Gemoed / udoet / met fo2q berftaen / 
Dat al dit gemaf / moet alg een bloem bergaen. 

4. oek ‚ wilt Sions dochters bolgen / in haer cier en zedig 
eed / 

Daer tjd / of bauge lucht / noch naer geſucht / 
H hier ban berooft / ’t zp in beeugde noch leed / 
ereen deugde, Godsuzucht en geloof / 
Sullen u berjeugden / meteen heplig loof / 
Met Pſalm / Wieng galm/ en foete ſtem / 
Wiens thoon / overſchoon / klinckt in Jeruſalem. 

5. t Kleed 
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Fe ’tsleed zp wit / en onbemorſt ban ſonden / daer De liefd” 

enboopinleeft/ / 
Daer gp / geciert foo ſchoon boor Godes thzoon / 
Reyn en onbebleckt alg een fupver Bupfken zweeft. 
Engelsen Bepen / en des Wemels fchaer / 
Sullen u gelegen / heplig booz t Autaer / 
Daer 't Tam / de ffam Der bzaomen fret / 
Die ſlecht / en oprecht /s Hemels vreugde geniet, 

— 

De weg van t Menfchelijck leven. 

Alt oude, al’efelfde. 

Stemme: Fortuyn eylaesbedrosft. @f/ Als ick uyt 
wand'len ga. 

&lijch de Sonne dzaept / foo draept ons leben oock / 
Ons dagen zijn foa licht / gelijck een lichte roock / 

@ng leben ig een bloem / Dic ín den mozgenftand / 
Sijn bloepfel ons bertoont / en ’S abonts tept te grond. 

2. Ong leben ig een Kind, Dat ín de wiege fchzept / 
Stracks volgt 'er op de Jeugt, bol fo2g en zwarighend : 
fu dzaeft en flacft de Man, baoz Dzouw en boog ’t gefin / 
En d'ouderdom brengt ramp / en alte zwackhent in. 

3. Soo rolt de tijd op tijd / gelijck een kluwen acu / 
En als het ig bolfpeelt / dan fcheertmen af de draen / 
Daer lept dan al ons glants / alg in het ftof vertreen / 
Een ander grijpt de ſpil / en pint op nieuws weer heen. 

4. Dus ebtenbloeptonsty. ’t YS nimmermeer gedaen : 
UI waer het d'eené laet / Baer grijpt het D'ander aen / 
Maer Warter is boorby / dar Keert niet Wederom / 
Nature heeft haer webbꝰ al ín den ouden dzom. 

5. Sy zaent/ fp maept en queelit / eu rooft het weer tot nict/ 
Wanneer het een bergaet / men ſtracks na’t ander fict : 
’t Derdzebeirbaert gewin / en beengt weer boor den Dag / 
Wat eertijds was berrot / men nin Weer bloeyen fag. 
ut H Ge Maer 
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6. Maer wie ín Chrito leeft / blijft ban t berderven bru 

Al fterft hy en bergaet / hem blijft hetleben bp: en) 
t Derderffeljck trecht aen / Dat onberderffelijck is / 
En dit ’s een Chziften menſch/ een groot geheymenis. 

NB. De Poëten verfierden dat ’er waren Parcæ, Goddin- 
nen van Leven en Dood , endat Cloro het Vlas aen den Rocken 
dede, dat Lachefis het fpon „ en dat e Atropos „als ’t haer dacht 
geraden, den draet af{neet. En hier mede wilden fy des Men- 
fchen leven afbeelden. Doch ’t is Godt die aller Menfchen 
handelingen beftiert, en in wiens handen wy alle zijn. 

Wenfch ie Vrede. 

Stemme: Ick roep u Hemelfche Vader aen. 

H Oe holt de werreld ober al / 
Een pder is bol bzeefen / 

Ach wat het epnd’ nach Wwefen fal / 
Dan dit dzoebig.ong’bal: | 
Wet houd noch maet nach ffal /_ 
Met aldit godloos wefen. 

2, Men hoogt ’er niet alg krijgs rumoer / 
Daukerben/ moozden / beanden / 
Doch Burger weet berfchoont noch Boer / 
La d'alder ſnoodſte loet / 
Poert menig aen het ſnoer / 
En Brengt hem tot ſehanden. 

3. Eplaeg ! wat hoogt nren naer gekrijt/ 
wer hoogt trompetten blafen; 

ace ſneuvelt meug ín den ſtrijd / 
Dooꝛ haet en dolle mijd / 
Cot’s eben naeften ſpijt / 
„@m ín fijn goed te grafen. 

4. De Deed’ is nu al weg gejaegt / 
De bloate degens klincken / 
Siet hoe dat d'een Den and’ren plaegt / 
Ha 'tmoet Bod zijn gellaegt / it DN 

oe 
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elck dus onberfaegt /_- 

Bons naeften bloed nu wil beinchen. 
s. Derfchijn doch eeug / õ ſoete Deel, 

zet uw’ Olijve vanchen : 
Dan fal verdivijnen al het wee / 
@p’t Tand en in de Dtee / 
Mant menfchen en het Dee / 

… aus Deeede! janthen. 
6, ®an fal de Wollef en het Tam / 

In eene wepde ſpeelen: 
De wzeede Teeuw fal werden. tam / 
Die eerft was fel cn gram : 
Dan fal den Chziften ſtam / 
Een blijde IEof-fang guelen- 

7. Derfchijn / vert Jôö vrolijch licht: 
Met uwe goude ſtralen / 
En toogt t Godlijck aengeficht / 
Dat pder Menſche fticht/ 
Op dat elck ín fijn lieben. 
Gods goedhepd mag herhalen. 

Klachte over de Woelende Wereld. 

Stemme: E ye amount wat giet my aen. 

W Je op de werrerd acht/ 
Wat fret men zwerven / kerben / 

Onder 't menfchelijch geflacht / 
Hooꝛt men niet als ban berderben / 
fu gehuchten; kerck of klups / 
O wat ig ’t een laftig krups! 
2. Wat fal dach ‘tepnde zijn / 
Dan al dít moorden / dooden : 
Wilt gp in ellend en pijn, / 
Dolgen ſteets het pad der ſnooden / 
En op hoopen guaed ap quaed? 
Maer God alu booshepd haet, 

3. Hoe kan de haet en nijd / 
* veel twiſt te nn tocken 3 
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Datmen ffadig in den frijd/ 
Siet haer bp den hapren plocken / 
En met fpietfe / bug en zwaerd / 
Delgen upt der menfchen gert? 

4. Fy / fp / ontaert geflacht : 
ult gp niet eens weder heeren / 
En u boeren ín gedacht / 
Deſe trouwe les des Heeren / - 
Dat wie met den zwaerde flaet / 
Weder ín fijn bloed bergaet * 

5. zijt gp dan weeeder Dier / 
Als de Tijgers of de Teeuwen / 
Brand u hert ín feller bper / 
Als de wzeede Wolven ſchreeuwen / 
Die met Beere-marg gebaet / 
Hafen upt een dol gemoed? | 

6. Taet af / 6 Chꝛiſten menfch : 
Dan al dít godloos wefen / 
Dan krijgdp ’s Hewels wenſch / 
En fult niet toog ’t aogdeel vzeeſen; 
Want het goddeloos getal / 
Nopt Gods rijck befitten fal. 

7. Roert eens / ô groote God! 
t Pert ban des werreids Gzooten / 
Datſe níet tot uwer fpot / 
Dooden met haer Tands genooten; 
Dat haer ſucht tot heerfchappp / 
Nimmer keer tot tprannp. 

— — 

Vreede klachte. 

Stemme: Schoonſte Nymphje, &c: 

WAer mijn oog / een trane Bron 
Dat ich kou / 

Al het ongeval beweenen / 
Waerom d'arme Cheiſten fchaer / 

Dol gebaer / 
Moet verſuchten en dus fteenen. 24 



Vreede klachte.” — 97 
2. Als ick fie ’t verwoeſten aen / 

O dan ſtaen /_ 
Al deeg grouw’len voor mijn oogen / 
Dan gedeuch ich / ach} mijn Weer ! 

Kondy meer / 
Ul dit moo2d-gefchzep gedoogen 2 pe 

3, Pier berjaegt men man en bzout / 
En bol rouw / 

Zijn de arme Onderfaten / 
Die berflagen als het Dee / 

_ Wee! ach wee! 
Zijn gezaent op veld en ſtraten. 

4. Weent / ôͥ dochter Sions weent 
Sucht en ſteent: 

Houd niet af ban bitter klagen / 
togt u tranen alg een bloed / 

@m het bloed / 
Dat foo deerlijch lept berflagen. 

5. Godfal eend ban boven af / 
Wannen ’t kaf / 

En met fcherpe geeſſels wreecken / 
Ul dees Wzebelmoet en’t quaet / 

Dat hp haet / 
En ín fijne gramſchap fpzeechen. 

6. Weg gr boofe bert’ ban bier / 
Want mijn bper / 
Aal op uwe ziele branden / 
En gn fult ín blam en roock / 

Dooz ’t gefpoock / 
zzijn berfchaicht en klapper-tanden. 

7, Steecht dan eens u zwaerden op / 
Of u kop 

al geboelen Godeg tooren / 
ant een fel moordadig hect / 

Sal met ſmert / 
Een verſchricklijck oogdeel hooren. 

LR 3 Danck 
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Danckfs egginge over rde — Godts. 

eere Treet mjin ns 2 

— — Hi aid bari fijns goed / r Dat * voed/ | 

EE EEE —— — — — — — — — — —— — — — 

re t — * ad jonge aenſien / 

Wat deugde bp ons genta bien. — 

2, Gods gunſtige oogen jn 
Pol ban bermogen /*- 
Wel klaer betogen / 
Dan fijn gena / die vroeg en 1 fpa J 
Ons herten foo dza / 
@ntvancht bob eene brand / 
jn glorijt ín ziel en verſtand. 

‚ Wie fou niét bemumen 
* ct hert eu ſimen / 
En fien ban binmert/ 8 
Op defen Weer z Die tot oi kee / 
Sijn gaen fend neet? _ 
En weckt ons doffe ztel/ 
Cot bzeugd’ Die u Heet! beviel, 

4. Want al ous gedachten / 
Pat hemels trachten / 
En't aerdfch verachten / 
Alst een bergaet / en ond Gerlact / 
Daer ’t eeuwig beſtaet / 

Soo 



} Om Vergiffenifleder Sonden: 199 
_ Soo fal dat eel gemoed / 
> God Bancken baoz Dit groote goed. 

vWie dan Gades zegen / 
Wier heeft verkregen / 
Sal t'aller wegen / 
God fingen lof / voor hupsen hof /- 

En nemen hier fiof / 
Dat Gn dooz?t aerdtſche fiet / 

Ma's hemels/ Dat hem Bod aenbiet. 

Om Vergiffenifle der Sonden. 

Op de wijfe van C. V. Mander. . 

Stem : Meer aerd” alsgout , meer quaed? als goede menſchen. 

Ofte op defe nieuwe geftelde Voys. 

EEE 
Ck koom tot u met zware laft ge aber u — 
Ach! Hee- re ERS ich baden / 

eet == 
AByn fond’ En Die dzuckt mp ua den gond: 
Die nu Gp-na lepd tot ter Dood berworid. 

— — — En es tes id HE ette 
Mijn hert — 7 ent gengeſi — — 

Et HEUS — — — —— — — — — 

Haer oogen na dien ſchoonen Pe - mel frac. 

d 

— — En La 
Omdat ap prangt ’ eer en my tupgt/ | 

2 — Dat 
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etl Embed — — 

Dat ick / ô Bodt! heb tegen u migdaen ; 

ri SIE SEE) FS 

Dieg mijn gemoedt fichneedzigh boor u bupgbt. 

2. Gp wilt dan Weer! níet met u dienger treden / 
Fnugerecht/ noch firaffen na u wet / 
Wie kau beftaen? } Wie fouder geen reden / 
Als gp op 't ſtrengſt' u oozdeel boog ong fet 2 

Dap treden dan / 
Op uwe goedhenyd au / 

En weten dat de ffraf u haeſt berouwt/ 
En dat gp zijt ecn Dader Die terjtont / 
jn voe berbzeecht / aen Die op u vertrouwt / 
Beſprengt daerom met Yſop onfe wond’. 

3. Schoon dat de fond’ ons hapren gact te boben / 
En is foo root alg t hoogſte Carmofijn : 
oo fallen Wp ban u niet zijn ver{choven / 
Maer dooz un gunſt / foo Wit als wolle jn: 

@an u gena / 
Blinckt altijd beoeg en fpa; 

a wijder alg de gerd' ban D'Pemel ſtaet / 
fa wijder als het Weſten ban bet Ooft/ 
Streckt uwe liefd' / die nimmermeer bergaet / 
MWant gp zijt ong een toeverlaet en trooſt. 

4. Gp hebt dit woord alg met cen eed gezwooren / 
Dat gr niet wilt des armen Sondaers dood ; 
Maer dat hy leef / noch ’t Schaepken blijf verlooren / 
@m dat gp nopt den Sondaer ban u foot. 

Wanneer hp karmt / 
Bp befendelijck om-armt : 

\ aad flechtg ’c berouw upt repnder herten fpzupt / 
Dan werpt gp weg fijn’ fonden ín de zee / 
— niet / ja delgtſe gantſchlijck upt / 
Ja 't oireyn heet word witter alg een ſuee. 
es. Wilt ong dan Heer een heplig kleed aentrecken / ea 

2 
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Een rock des Hepls en bol gerechtighept : 
AWWilt dan u eeft ſteets in ong hert berwecken / 
„@at wy betreen ’t pad uwer heplighept. 

„Gy fand u Soon / 
„Die ſich booz ong liet doon / 

„Op dat ‘er niemand doch berloren ga/ 
„ Dan die hem ín fijn waozd gelooft. 
» Wp fmeechen Peer ! en bidden om gena / 
Dat ong geloof noch lieht niet werd berdooft. 

DANCKLIEDT. 

Uyt C. 7. Mander, 

Dtemme: O Wijn deeed'le Creature. 

/ Ofte op defe nieuwe geftelde Voys. 

— — — — — —— —— — — —— — tnt — — — — kt AEK A 

DE 
1 € Don berfpzept haer held're firalen / 
3 En komt op krupt en bloempjes dalen / 

zt HEEE 
— — — — — —— —— —— De nn — — 

z hel - d're ſtralen / 5 Die t aerdrijck met haer liebe 
4 blyemp-jes daten, 7 Soodatal t Dee / ja ſelfs De 

— B det te eN SE 
etten 

6 glants berheugt: *t Bevogelt queelt 
8. menfch fchept bzeugt: 

— EEE GELEERD 
EEE 

een foo berheben Klang / Cot J —— lof / dooz 
u 
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— — — 
upt - gelaten lij Laet dan ans Geeft miet werden 

— — TE EER — 

upt- gebluft / / Waer ldoft u Gad doop een ber: 

En Ee 
beugh -—- De fang. 

2. Wy dancken God voor al den zegen / 
Die hp ons heeft genaed’lijch befcheert : 
Die ong bedauwt met fijhen vegen / 
Die ons fijn gunft aen ijf en ziel bermeert. 
Schouwt doch eens aen / en fiet fijn wonderheen / 
Waer meed’ bp’ t land dus rijckelyck verciert / 
Hoe weeld rig tkrupd/ geboomten ’ grasjen tiert. 
&n hoe dit Bod doet boor den meuſch alleen, 

Hebt gp geen ſtof om God te lobben / 
Br u / van all's/ dus rijchelijch voorſiet? 
By ſchenckt u alle ding ban boben / 
Daer hp doch felf van alles nret —— 
Al tat het land ban Deeen veuchten geeft / 
Die zijn den menſch tot tuit en onderhoud; 
Ta wat 'er zweeft op bergen en het wout / · 
Ju kocht of zee / om went wille leeft. 

ae Bae fou een hert dach dus ontaerden / 
En al fijn plicht foo dertel obertreenẽ 
Pach houden dit gefchenck in waerden / 
Dat Bod hter fchiep haoz d'arme menſch alleen? - 
Ach neen! onſſteeckt den Peer in u gemoed / 
Gen Offer-bper / ban ware danchbaerbepd IE 
@m dachp u dees gaven heeft Berent / / 
En al dees bzeugt cn al Deeg weldaed doet. 

| 5. God 



Danckfegging over Godts bewaring, 203 
s. God heeft doch onfer niet ban nooden / 

doch oock al’tgeen/ dat hy geſchapen heeft / 
Wp wert gedient door 's Hemels boaden / 
Een heplig Pep? / geftadig om hem zweeft / 
Wiens foete coon bol Muſicael geflupt / 
Sijn gulde zael geduurig over hlinckt. 
God ig een Geeft / en wil dat gp hem fiugt / 
Gen geeftlijch lof met repner hersen upt. 

Danckfegginge over de bewaringe Godts. 

Stemme: Galathea geeftig dier Of) Frederick Hendrick 
van Naflouw. 

L Soft mijn ziele, looft den Leer ; 
Looft mijn ziel den Deere : 

Dat ick Godes lof vermeer / 
En fing Uzijndereere? 
@ mijn Hod! gp geeft mp ffof / 
Dat ick tot u heylig lof / 
Mag met helder keelen / 
Op de Harpe fpeelen, 

2. Bie mp met genaed'en gonft / 
Tieflck hebt omfcheenen : 
Wilt mp met u foete jonft / 
Inu liefd' vereenen: 
Dat doos t ſtralen / ban om hoog / 
Ick / als d'appel vanu oog / 
APp dooz ’s bpands blepen. 
Doch niet laet berlepen. - 

3. Wantgn/ alseen Herder doet / 
Uwe ſchaepkens Wwepdet / 
Die gp mer u FW anua boed / 
En den ſtaf gelepdet : 
Die mijn ziel ten water bron / 
Dooꝛ het fieechen ban de Son / 
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fn u klaver grafen / 
Dooꝛ u gunft komt aſen. 

a. Schoon of ick ín 't Doncker ſtreef / 
In krups en ellende : 
Op weet eere dat ich teef / 
Die 't krups foo kond wenden / 
Dat al mijne druck en pijn / 
Kan in beeugd’ berandert zijn / 
@at ick voor mijn lijden / 
Jp weer mach verblijden. 

s. Gp wijft mp uw wegen aen / 
Die ich moet betreden ; 
Wel geluchig die daer gaen / 
Sn u wet en zeden : 
S die m u blerchen ruſt! 
Bieept toe bolheat en De luft / 
Die als firoomen fchieten / 
Hpt u rijcke blieten. 

6. © fpzing-ader aller bzougd ? 
Sticht / fonder Dupfier! - 
Se zut onfe luft en jeugd / 
Along glants en lupfter : 
Sp wifcht onfe tranen af / 
Op treckt ons unt t doncher graf / 
Dat wy / int beederben / 
Beer / booru/ niet ſterven. 

7. Teeuwen zwerbven ont ons heen/ 
Ja vergifte draken; 
Maer gp hebt boor ons gebeen / 
Dat wy upt haer kaken / 
sijn dooz 1 gena bebgijt : 
HK aet doch Beer! tot geener tijd / 
@ns geloof bezwijcken / 
Loch den Satan wijchen. 

8. Laet u Engel bonden wacht / 
Dat die ons behoede : 

Neemt 
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Beemt Weet op ong gangen acht / 
En op ’g bpandg woeden : 
Dat fich onfe boet niet ffaot / 
Maer bebzijd ons ban den dood / 
Op dat Wp uloven / 
Eeuwiglijck hier boben, 

Siet de mufijck-Nooten in Luft tot Wijsheydt, 
Fredrick Hendrich. Fol. 224. _ 

Echts-Gefang. 

Stemme: O Salig heylig Bethlehem. 

Eluckig / 5 bereenigt Paer / 
Die Doop de bzeefe Gods gedreben: 

B biud in deſen Echt te gaer / 
@ ot cen geruft en beter leben. 

2. Wat gp daer ín ter handen fact / 
Dat laet / ó Heere! wel geluchen ; 
Want wie dat in uw wegen geet / 
Die falnoch ramp noch onfpoet dzuchen. 

3. U goe Briendin en Bed-genoot / 
De fchoonfte Luft hof van mijn ſinnen / 
Die fal getrouw zijn in de dood / 
En u met hert en zicl beminnen, 

4. Sp fult / doos haer / de ſoete bzeugd/ 
De wenfthelfjche luft genieten / 
Det beeldiel ban de ware deugt / 
Sal npt u ffam en af-komft vlieten. 

s. Want upt een wel-geheegde grond / 
Daer waffen deugdelijcke fpzupten : 
Daer woont de tucht / Daer is een mond / 
Die altyd fal de Godsbꝛucht uptten. 

6. Daer 



206 Tegens de Werreldtíche Welluften; 
6. Dacr fpzept Gods zegen bzeet-en wijd / 

Daer zijn De vechte Wijngaerts rancken/ / 
Daer bloept de boozfpoet/ dooz de tijd / 
Een ftof om ſtadig God te dancken. 

7. O! wel dan als gy u geſlacht - | 
Siet als een beuchtbaer land in ’t groepen / 
Want hepl en gouft u dan toe⸗lacht / 
Die alg een tierig hof ſal bloepen. 

8, O Wel geluckig! als de tijd / 
Dit tijdlijck leben aaet af-fnijden : 
Dat gp u dan in God berblijd / 
En wacht hier na beel beter tijden. 

Siet de Mufijck-Noten in Luft tot wijsheyt. O Geefte- 
lijche Hemels-fladt. Fol. 246. 

Tegensde Werreldtfche Welluften. 

Stemme: Komt gy fchoone Velt-Goddinne. 

K @mt gp / díe dooz luft berfoopen / 
Eu in weelde zweeft / 

Daer gp ziel en lijf toe-geeft : 
Doet u hert eéns open: 
Enna’ befte ſtreeft. 

2, Siet hoe hlacgt doch Gad de Heere / 
Over Ffraël: 
Die fijn upt-gedzuckt bebel / 
En fijn naem onteete / 
Dooꝛ haer dertel fpel. 

3. Siet haer 3weben ín de luſten / 
En bol oberdaed ; 
La fp ſmooren ín haer quaed / 
Op ’ poop? fp ruften / 
En in trotfe ftact. À 

4. Diet 



T egens de Werreldtfche Welluften, 207 
* Siet fp drincken upt de ſchalen / 
Die met harp en Lunt / 
Sien om Joſephs fchacd’ niet upt / 
En bol pꝛacht en praten / 
Zijn der fonden bupt. 

5. Siet haer in de welluft ſmooren / 
En boi nood bedruf / 
Als een boel aen 't geple wijf: 
ieder weckt Gods ooren / 
Soo aen ziel als lijf. 

6.-@! Wwatis Wenuſt ſuel luſt / 
Hoe ras ſtupftſe neer / 

…_ Alg een bloem of lichte beet” } 
a het is een guel vuft / 
Die Daer rooft u eer. 
7. Ach! Wat zydy arme flaben ! 
Die ín welluft zwiert : 
Die der deugden Kleed ontciert / 
En ſchent Godes gaven / 
Die de Pemel biert. 

8. Sp brengt u in beel ellendeu / 
En als levend’ dood ; 
Ja fp laet u in den nood: 
Hoe gr °t oock Wilt wenden / 
Kaes! ufinert is graat. 

g. Met dan op dees kozte vreugde / 
Die rag fmeit en quijnt / 
Die alleen uptwendia fchijnt? 
Dus fireeft na De deugde / 
Die daer nopt berdwijnt. 

ro, Want de deugd’ fal eeuwig bloepen / 
Als een goude kroon / 
Als een peerl aen Godes troon : 
Wilt in Bods-vzucht groepen 
En verwacht haer loon. 

Siet de Mufijck-Noten in Luft tot Wijsheyt, Aretea 
wat al vreugden. Fol. 206, 

Wacr- 
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Waerfchouwinge aen de Jeugt. 

dertelheyt verlockt en tot de Welluften over-gevoert 
fich laet voorftaen,dat{€ daer door verheven en voor de 

Werreldt fullen werden gefien, om alfoo geacht en ge-eert te 
zijn. Maer fy nerhen het fnoodfte van allen ter handt, alfoo fy 
daer door tot geen eerlijck en faligh leven fullen geraecken ; 
daer fy nochtans de Chriftelijcke en der Ouden vermaningen 
behoorden te betrachten, die hun al een geheel andere wegh 
vooreftellen , om daer in onftraffelijck te wandelen. Doch het 
gact haer alleens , als die de edele Peerle vertreden, en in 
*% flick der Welluften verfoopen, ftadig leggen te wentelen. 
Soo dat de gelijckenis waerdig is, die eenige Philofophen 
voor-ftellen , dat het feker Man gegaen is, die welcke twee 
falf-hoffen voorgefet zijnde, waer daor hy door’t {meren van 
d'een, een Valck foude werden , en door ’t fmeeren van d’an- 
der een Ezel. Defe door de hoope van verheventheyt, mee- 
nende de falf-boffe van een Valck te verkrijgen, krijgt de falf- 
boffe van eenen Ezel : waer door hy ontaerdende, ftracks een 
Ezel wierde. Alfoo meent oock de domme Jeught en menigh 
Menfch, datfe door de yver om tot hoogheyt tekomen, fy _ 

ſich moeten fmeren met de falve der welluften , om alfo Valc- 
ken te worden, maer fy worden rechte Ezels, Salven voor haer _ 
telf, laven van anderen, flaven van hare welluften en hovaere 
dye. Waer uyt fy nauwlijcks, ten zy, tot haer verderft en on- 
dergang konnen werden verloft, maer die met rouw en her-_ 
ten leet, hare ellende te laet fullen beklagen. 

D E Jeught bedrieght ſich dapper, wanneer ſy door de 

Opmerckinge. 

Werreldts, foo hebben wy doorgaens de fnoodheyt der 
felve vertoont, op dat een yeder fich voor die felve, le 

vecle 

O M dan een yegelijck af te manen van de fonden des 



Bruylofts-Gefangh; zoö 
veele mogelijk i is, hebbe te wachten , en dat hy fich met eenen 
mag te gemoet voeren, wat vruchten hy uyt de opmerckin- 
ge der fonde kan treckên. 
1. Soo worden door de fonden, de blinde oogen der Mend 

fchen geopent, Waer door fy dan fien , in wat verderf hun 
de korte Welluft heeft geftort. 

2. Berovinge van foo veele heerlijcke deugbiden , gavenen 
gieraden. 

3. Befchaemtheyt, alfoo dat men is ſchaemeroot ‚ voor de 
oogen Godtsen der Meníchen. 

4. Het getuygenisen het oordeel des gewetens, dat den Men= 
fchen nade begangene{fonde, aen-klaegt. 

5. De vreefe, en het zitteren voor het gerechte en de ftrafle 
Godts. 

Bruylofts-Gefang. 
Sterume: Gy Dririckebroers berooft van Linnen. 

GEE 
1 dp die daer zijt dooz D'Echt berbonden/ En 
3 Wacht u doch boog de foo - de fonden / En 

EEE tet 
2 nu — Berten ſmeit in een / Want wie ing s Pouwljchg 
— — u ſtadig na de reen: 

EE 
en — EE 

—— / — — reden en verſtand / Diens ha hand, ban 

ESES 
Gode wozt/ Met beel zeegeng over · ſtort. 

z. De liefd’ dzaegt gelijche finnen / 
Delief de Dzaegt een willig juch / 
Dooꝛ lief de kan men 't al ber winnen / 
De lief D' blincht in rouw en dzuch. _ 
Want Wie in's Bouwlijchs band, Ec. 

3. Dit Bouwlijck ig met liefd’ begooten / 
Met bzieundfchag en dot Deo / 

Se⸗ 



210 Ma de Maelcijde: 
Gelijck twee liebe Speel-genooten / rs El 4 
oa drzaegt malkanders lief en legt. 
Want wie in's houwlijcks band / Ec. 

4. Wet ig een bleefch/ fchoon ’t is berſchenden / 
Dn Det is cen ziel / een hert en wil / 

Pet is een lichaem met haer benden / 
Dereent ín vzee / geruft en ſtil. 

Want Wie in ’s houwlijcks band / Ec. N 
—. Dlecht haer met krangkeng ban Olijben / 
En dzutkt haer rangskens om het hooft / | 

Op dats' in liefd’ en bzee beklijven / 
och ban haer ruſte zijn berooft. 

Want wie in's Houwlijcks band / Ec, 
6. Met Zegen Wilt haer ſtand bereeren/ 

Dat haer geflacht ín lief de groep : 
Dat Hare Kinders fich bermeeren / 
En dat haer diſch vol voorſpoet bloep. 
Bant wie in's Wouwlijchs band, Ec. 

7. Ban fulten fp haer liebe bzuchten / 
Dooꝛ wettelijcke Echt bergaert/ | 
_nd' Ouderdom / met beel genuchten / mh 
Dol Sodeg bzeefe fien gepaert. es 
Waut wie iu ’s toutwlijchs band/ & 

— 8, Taet ous haer t' faem met bljofebap wenſthen⸗ 
Geluck / geluck / vereende Cwee! 
Deel heyls bp God en by de Menſchen / 
Als Coꝛtels ín de liebe bzee. 
Want wie in ’s Houwlijcks band / EC. 

Na de Maeltijdt. 

Stemme: O God wy dancken dyner goed’. @f/ Maximi- 
lianus van Boflu. @f/ Het heyl isaen-gekomen fiet. 

Of / Als mijn ftondlijn. @f/ Uytdieper 
noot fchrey ick tot dy. 

O Gad ban mien de volhepd bliet / 
De zegen en genade / 

Op ons u arme Schepfels fiet/ 
En wilt ons ziel berfaden : 

Ap 



Na de Maeltijde, HIE 
Wp zijn door ſpijs en dranck verheugt / 

_ Wp dancken u boog deſe deugt / 
Die gp ons hebt geſchoncken. 

z. Sa wat de liebe lucht beftoutot/ 
En watter fchuplt berbozgen / 

gu alles onderhoud / 
En 'tieeft / als / fonder ſorgen. 
Gp opent uwe nulde hand / 
En ſtort u gaven ín het — 
Bie hondertfout ons hoede 

3. u ‘tlichaem dan fijn \boedfelfeeft / 
en dat bet fchept genoegen / 
Ong arme ziel’ haer voedſel geeft / 
Op datfe fich mach voegen / 
Ee ſpyſen met u Godlijck woozd : 
Dat fond” en oberdaed gefteogt / 
Zp met haer boofe wercken. 

4. Want Peer gp geen geballen — KE 
Nen ſterck gebeent noch paerden, 
Een —— ziele u behaegt / 
En die houd gp in waerden: 
Dus laet ong in u bzeefe gaen / 
Dat wp 't gemoed ten Hemel flaen / 
Enopugoedhepd wachten. 

5. Wie leeft'er die de mozgen- Zou / 
Dich feecher kan belooben? 
Wat baet hem Die de werreld won / 
En ging fijn ziel berdoben? 
Dus let wel op de ſekerheyd / 
Die onfe ziel / eplaes ! verlept/ 
En vage ſteets op u hoeden. 

6. Weeſt darin Bod te faem berblijd / - 
En roemt fijn milde zegen. / 
Bie hr ons fchencht ter rechter tijd / 
Gelijck een qulde regen. 
Waer Chriftus 18 bp fpijg of dzanck / 
Daer eert men hem met lof en danckt / 
Dus fingt ban herten Amen. 

En Geet: 



Liz - 4% KAATE OR | 

Geeftelijcke kamp tegens de Moordenaers Chrifti, 
Weef? gedlachtig des doodts Chriſti. | 

Stemme: De liefde voortgebracht , door reyn geloof, &c. 

gi == EE Sinn sE 
— — — er — — — — 

En Weeuwtje toogd het kleed / Haers 

Ettie — — 
— — —— — —— 

Mans / aen hare Soo — 4— Bemo ꝛſt met bloed en 

aje — 
— — — — — — —— — — — — — DE CT — 

zweet / Op dats’ haer mocht Ehertoo HE J&en 

— —— 
— — — — — — nn — 

—— gemoed / @m dooden deſen Moorder / — 

— — — S= — GE 
— vn — 

wraecke ban Dit bloed, En ett vleck / den berſtoor 

En Ling — 
der / ie mame if 

2. De Sonen doo? deeg rouw / 
@n’t kinderlijck meeboogen / 
Der Daderlijcker tronm/ / 
Die ſtelden ſich vooz oogen/ 
Bae fp dees ſnoode Daed / 
Begaen aen haren Dader / 
Met weder Wzaeck en fmaet / 
Dergelden dien verrader /berrader / verraber/ herrader. 

3. Gp Chꝛiſten dit ’s een ſpoor / 
on ufteets op te wecken / 
Vat gp uleben daor / 
ult boor een Lrygg-man ſtrecken / 
En houden in ’t gedacht / 
Dit deerlijch vernielen / 
Waer ín De fond’ ong bracht / 
Eot ondergang Der zielen, Der zielen / der zielen / der ge 

Gy 



Morgen-Gefang, 213 
4. Opdatgn'tfupb're hleed / 

Uws Peplands moogt befcGouwen/- 
Bemozit mer bloet en zweet / 
Waer in met angft en rouwe / 
Wp dooz der Moorders hand / 
Fn fijn bebloede wonden / 
@m uwe fond’ en ſchand / 
Dug deerlijch ig geſchonden / geſch. geſch. gefchonden, 

s. Om dat gp moedig zijt / 
* Onnoofie bloed te weeecken / 
Dat dug onnoofel lijd / 
Dooꝛ uwe ſnoode treecken ; 
Doch niet met bus en zwaerd / 
@m d'eben Menſch te fchenden/ 
Maer fuit unt beoomer aert / 
Beweenen Bees ellenden/ ellenden/ ellenden/ ellenden, 

6. Gp fult ſteets met de fand’ / 
En met den Satan fireben / 
Op dat hp wert ber wond / 
Dooꝛ u Godfaelig leben : 
Gedachtig / defer dood / 
Pus fmadelijck geleden : 
Dat Chriftus heeft in nood/ 
oog uter Dood gefireden/ geffred. gefived, geſtreden. 

7. Bus zijt ſteets op u hoed’ / 
„Om boog dees Held te ſtryden / 
„Ja waert oock tot u bloed / 
„Om boog fijn wooꝛd te lijden ; 
», Bant Wie fijn leben frelt 
„Om Gode te beminnen / 
Schoon hem de boofe knelt / 
„ Wp fal in Chrift verwinnen / ber. berin. berbinnert. 

Morgen-gefang. 

Stemme: Uyt mijn’s herten gronde. * 

OEE 
3 HU wilich d'ee-re ge-hen/ Met wa-re 

© 3 | gel: 



2 aai _ Morgen geny 

ne — En 
“2 — — Om Dat ge mp b behoe / TBilich — 
4. Danchbaerbept: 

Etten 
ZE EEE zE zie ʒ38 ze 

on Aer hert en monde / ) Gn defe moggen - fion - 1-Be/ 
tene en =zi== —— ie en 
EE ne egen ns san Toe — vann pn 

Ontflupten mjn “gemoed. 

2. U lieflgchbept en zegen / 
Blinckt als het mozgen-root / 
Waer dooꝛ ick hels verktegen / 
Yet leben upt den dood: 
Alleen dooz u gena / 
{ebt gp mijn ziel boog guaden / 
Mijn lichaem boor misdaden / 
Bevzijd ban alle fcha. 

3. Geh heb dan flof te loben / 
Apt een ootmaoedig hert / 
Dat doog u gunſt ban boben / 
Jp dit gefchonchen Werd. 
@! laet u eeuwig licht / 
Müjn 3wack geloof ontboncken / 
Dat ick doog Tief de dzonchen / 
Polboeren mach mijn plicht. 

4. Bar ick im uwer bzeeft / 
Op rachte paden tree : 
Ep! laet mijn boeten wefen / 
Derkoudigers ban bzee : 
Dat twiſt noch hoobaerdy / 
Dat ſchand' / on eer / noch lafter / 
My ban de deugt berbafter / 
Pa »s werrelds flabernp. 

Sá Hepl'ge Geeft mp lepde / 
Dh ick mp nergens floot / 
En met u Bood mp wepde / 
Dat ick bzees Pel noch Bood: 
Beftier mijn bert, @ Peer! 
Vat al mijn doen en wercken / 



Avondt·geſangh. 215 

Op uwe goedhepd mercken / 
Cot uws naems lof en eer. de 

6. Taet my dan frifch ontwaken / 
Aen lijf en ziel gefond ; 
Op dat ick al mijn faken / 
tel op dees bafte grond. 
HU zegen mp berleen / 
Dat ick upt uwe vlieten / 
Mach al het goed genieten / 
Waerom ick heb gebeen. 

7. Wier op foo rijf’ ick wacker / 
En grijp mijn handel aen : 
Bedouwt ga Weer mijn acher / 
Dan fal t boozfpoedig gaen. 
Godt Vader, ffa mp bp: 
O Chrifte! met u gaven / 
Mijn arme ziel wilt laven / 
En fchencht u Geeft ín mp. 

Avondt-Gefangh. 

Stemme: Ick danck dy lieve Heere. Of/ Wilhelmus van 
Naflouw. Of / Quefta dolce Sirena. O@f/ 130 Palm. 
Uyt der diepten, &c. @f/ Waeck opgy Chriften alle. 

6 Elijck de nacht / de dagen 
Geſtadig bolgen na / 

Na't Sonne-fchijn/ de blagen 
De fmert op Welluft dra? 
Soo hebt gp Geer de tijden / 
us aerdig af- gedeelt / 
Dat blijdfchap en weer lijden / 
Daer daoz wert af-gebeelt, 

2. Qu is de dag ten epnde / 
De doncker nacht genaecht : 
Beer / Wilt utot ons wenden / 
En onfe ruft bolmaeckt. 
Na dien foa menfch als Dieren / 
Zijn ín de nacht bebzeeft / 
Wilt dan ons ſlaep beftreven / 
Jet uwen goeden Geeft. 

© 4 3. UEn⸗ 

d 



—* 

216 Tegens de vreeſe des Doodts. 
3. U Engels /’s Hemels boden / 

Taet die ons wachters zijn ; 
Op dats’ ín allen noden / 
Derquicken onfe piju : 
@p dat geen flaep der fonde / 
ARaer eene hepl’ge ruſt / 
Werd' ín ons stel bebonden / 
Dol wackerhept en luft, 

4. Dergeef daerom oug fonden / 
Die Daeglijchs zijn gefchiet / 
Verberg die in u wonden / 
O Peer! gedencht fe niet. 
Bedetkt ons met u blerchen / 
En fchenck ons u gena / 
Op dat Wp mogen mercken / 
AU goedhepd bzoeg en fpa. 
F. En alg ong glas verloopen / 
Des lebens dzact fnijt af : 
Dat wp dan niet wanhopen 4 
och blijben ín her graf. 
Laet ong in Chrifto leben / 
Dat wp ter blijder dag / 
Ons in De bzeugt begeben / 
Die nopt geen oog befag. 

6. Wier op foo ruft ô ziele ! 
En flaep in Gode ſtil / 
Die fal den dood bernielen / 
Pa fijn almachte wil ; 
Want flupmeren nach flapen / 
Be bangt hem immermeer ; 
Gus grijpt ’t gelaobig wapen / 
En raft in God ben Weer, 

Tegens de vreefe des Dood:ts. 

Stemme : so Rfalm. God dieder Goden, &c. 

W Aerom ô Menſch! ! fchijntu de dood dus ang / 
En zijt daer boog foo fchouw en wonder bang £ 

Vat gr doch Weet Dat niemand kan ontgacn / 
Dit baft beflupt dat eenmael ig gedaen / 
Dat al wat leeft oock wederom moet flerben / 
Om na dees Dood een beter Lich ve erben. 2, In⸗ 



Hemelrijck, of Wegten Hemel. zr 7 
2. AIndien uBzouw/ of Kind / of Geld of Goed/ 
Weer trecht terug / meteen ontftelt gemoed / 
@f foo de ſtaet / of pracht / of dertelheen / 
Azijn belet / om op Dit pad te ireen / 
Gelooft ver / Dat de dood u ſalberraſſen / 
En op geblep / op ſtaet / noch hoogmoed paffen. 

3. Deel beter is't / dat elck weet boor ge wig, 
Dat defe dood een weg ten leben is / 
En dat die ſteets ons mact boor aogen ffaen / 
@p dat wp ons niet tegens God misgaen / 
Want Wie De Dood te vecht han oberwegen / 
Dind ín den dood ſich felbe niet verlegen. 

4. O ſalig Menſch! ! die dit in 't herte prent/ 
Die altijd poogt op een Godſalig end : 
Die altijd poogt en ſtaert na’s Hemels licht / 
Daer hoop en lief d' In ons t Geloobe flicht ; 
Op dar wy ſteets met bzolijckhept ombangen / 
Hpt Dit gewoel / na beter bzeugd verlangen. 

s. Want gyo Bod! zijt onfe Medichn / 
Gp loft ong ziel uyt ron cn drzoebe pijn: 
Sp boert ons lijf met ramp en fmert geplaegt / 
Daer ’t pier en Worm / en t arm gedierte knaegt / 
Maer onſe ziel / foo Hemelſch / als onſterflijck / 
Geniet de bzeugt / ba God / en onberderfiijch. 
… 6. @Chrifte! die daer hebt den dood bertreen / 
„Neemt aen ong wench / ons fuchten/ en gebeen / 
„MWaſcht one fond’ / dooz u bergaoten bloed / 
„…Eufchenchtons/ upt genaed’ / u eeuwig goed; 
„Op dat Wp mer een fiipuer kleed omtoogen / 
5 “ heplig hep2/ met luſt befchouwen mogen. 

HEMELRYCK. 
Of Wegh ten Homel. 

EenFrange Voys, Si vous me voults. 

F — SEE — — 
Et Hemelrijck dat pen / Satis de 

ete tet 
— dend — me — 

— / Daer wp na — NZ 55 DE — — / en dat 
| © s fchoon 



2:18 Hemelrijck, of Weg ten Hemel. ô 

tee tetten 
Ë fehoon Sutmeel/ Daer na de bzoome sRenfch bees 

— gtt 
langt/ / Altmaer — dan def Et Boon — 

— — — — init / Tp DE vind et en tuf. 
2. God woont hier zelf fu deſe ſtad / | 

Waer ín geen aog fich kan berfaden / 
Noch in deeg weldaden. 
@ geluchig pad ! 
Waer alle bzeugd’ en falighent / 
In God alleen / en hier / verborgen leps / 
Een leben dat nu bern / 
Is ban de flabernp. 

3. Gods aengeficht blinckt hel en hlaer / 
Ja klaerder alg de Son ban berren / 
Of de gulden Sterren : 
O wel ſchoon Autaer ! 
Daer dD'Eng'len ſtaen met foet geklang / 
En galmen upt een Goddelijck gefang / 
Dan Godes heerlijckheyt / 
En ban fijn JB ajeftept. 
4. Dit Paradijs, dit beplig Pups / 
Jerufalem , Daer Wp na haken / 
Om u beengd?’ te fmaken / 
En dat foet gerups / 
Dat ig een erf en luftig land / 
Deer ſchoon gebouwt ban Godes epgen hand / 
De Stoel ban fijn berbond / 
Gehent op bafte grond. 

s. De Burgern van dit Paleps / 
Dat zijn de liebe Serapbijnen/ 
Ende Eherubijnen : 
Waer dat reps op veps / 
Wanneer het Chooz der Eng'len fingt / 
Alleluja ‚ het al van bzeugde fpzingt : 
Daer 't Lam fitopden Chzoon / 
En hooꝛt Dien faeten toon. ; 

26. 10E 



Gedicht, om een falig eynde. 219 
6. Hoe klim ick doch ten Bemel aen; 

» @m in dees Bepl ge beeugd? te vrahen : 
» Leert u felf verfaken / 
» En uzelf upt-gaen.… 
» Begint den Wemel hier bene'en 
» Gn ziel en hert met aendacht en gebe’en / 
» En bzeeft Bodin’tgemaed / 
» Alg zijnde 't hoogfie goed. 
„ 7. Godiseen Geert en word alleen / 
„An Geeſt en waerhend aen-gebeden / 
» Zijn de gulde reden. 
„Daer is anders geen / 
„Waer doozmen gaet ten lebens poogt. 
„Gelooft in Chritt, des Daders eeuwig Woozd/ 
» Sijn weg ten leben lept / 
» Yp is de falighept. 

GE TORT, 
Omeenfaligeynde, omteleefen, en kan oock op den 

12 Palm gefongen werden. Doet onsbyftant, &c. 
Of / Op de flemme wan Maldegom. 

M Bn leben loopt en plt fich na het epnde / 
AU yntijdeplaes ! berftupft gelijck de Wind : 

Mün tyd is koet, en ‘tieven bol ellende / 
En ick blijf ſteets! Dooz’t upterlck berblint. 

z. Syn fond’ is groot / en wepnig zijn nrijn dagen / 
Die ick in waen en pdelheyd berflijt : 
fn 'tgoede flof / mit guadelaes ! behagen / 
@m dat ick mp niet na u wetten quijtt. 

3. Meert mp berftaen/ Dat alles heeft fijn mate / 
En dat mijn tijd berbliegt gelijck een fpoel / 
En dat ick ben een Pelgrim op der firate / 
Cen bzeemdeling / in al dit woeft gewoel. 

4. tAS hier geen ffad om eeuwriglych te Woonen / 
Gek foech alieen een beter heerlijckhept / 
Die obertreft de Roninglijcke kroonen / 
Daer God gebpert word in fijn JAajeftept. 

s. Watraet/ Weer! hoe fal ich daer berfchijnen / 
Daer bleefch en geeft boect een foo harden fivijd 2 
Det blecfch bp na den Geeft doet angftig quijnen / | 
Dat door gewelt / het goede zaet berbijt. 6. Ontfet 



220 Gedicht, omeen falig eynde. 
6. @ntfet ap mp / foo ick Kau overwinnen / 

@fauders flerupcht eu ſtibbert mjue boet : 
Schoon reden Wil / foo ſtrib'len doch He ſinnen / 
En door deeg kamp / fao wanckelt nun gemoed, 

7. Dꝛijf upt myn bert / De pdelbept en luſten / 
En veltig mo in u gerechtrghepd : 
Taet mijue ziel/ ſich mu Woord verluſten / 
In hoop en liefd’ en ware henlighept. 

8. @p laet myn stef ſich baden in u wonden / 
Dat ick verfchijn in 't heplig Paradijs. 
Belg upt ons quaed / het hand-fcheift onfer fanden/ 
Op dat ick fing in eeuwighent u prijs. 

x Op zijt alleen d'opſtanding en het leben : 
Wieugelaoft/ Die leeft ſchoon of bofterft. 
pu kond alieen de ware cufte geben. 
el falíg die dit ware goed be-erft. 

ro, @m dat het gaet ter werreld langs foo droeber / 
Sao jancken Wy na’t rechte Daderland : 
Np ſtaen alree en wachten op den oever / 
Dan’t woefte Mepz / dat gp ong reyckt de hand. 

rr, Bepckt ong de hand / en treckt ous op na boben / 
Maer ’c fterflijck lijf treckt aen d'onſterfljckheyt / 
Taet niet het graf mp eeuwiglijch berdaben / 
Maer dat ich ſchouw der Eng'fen heerlijchbept. 

12. Gpzijt de poort / waer dooz ich ga ter feefte / 
© Chrite! cier mp metu Dzuplofts kleed : 
Op dat ick reyn en blijdelijck ban geefte / 
Dooꝛ Dit bermacch / Wat werrelds ig bergeet. 

‚3. Taet my op't laeſt / dit bzalijch woozd aenbhooren : 
Kom fatig menſch! be-erft uws Daders Kijch / 
an aenvangaen / bereyt een uptberkooren / 
Baer in de bzeugt uws Beeren eeuwiglijck. 

* Beelat eens Chrifteus. 

Uyt NIET benick geworden YET. 
Uyt YET foowordickweder NIET. 
Enfal dit NIET, door Godt die leeft, 
Die YET uyt NIET gefchapen heeft, 
Verrijfen , uyt desdoodtsgefag , 
Geweckt zijnd’ op den jongtten dag: 

Blade- 



Bladt-wijfer over Urania, of Hemel-fang, 
ES de by-gevoegde ftaen met dit teycken *. | 

A KS Ckriftusop den berg gegaen. Chriſtus opꝰt water. 9e 
Alg Chriftus was in ’t (chip gecreden. Chrittus beftraft de 

winden 93 

Als Chriftusdoog de Steden. Cananeefch vrouwtje. Lo 
* Alg Chrift.wag te Jericho gehomt. Van Zacheusde Toll.123 
% WIS Chriftus ban ſtrand. Van de Zaed-zayer. 125 
Als vavid ín fijn friſſche jeugd. David gefalft. 30 
Weer ik ſterf foo bid ick Peer, Wenfch van Agur. st: 
* Als Jeluste Ferufalem. 't Roeren des waters. 125 

% Alg Jefuste Capernaüm. Van den Hooft-man. 131 
Alexander Magnus. Van de broosheyt des levens. 169 
Antiochus de Wree Epran. Vreedheyd tegen de ſoden. 73 
*Al roemdy arme menſch van ruſt. Van de ruſte. 175 
Als Salomon de Koning. Eertte oordeel Salomons. 
Alg Wp aen Babels water ˖ kant. Klachte der Joden. 39 
* Carile ! hoe bolgòp doch de werelt. Tegen d'Hovaerdy. 19 
* Chriftusgedzeben. Chriftus inde Woeftijne. 88 
De aenwag Lan’t gehooꝛ. Van de Viffchers der meníchen,gg 
De diere tijd baert beel eitende. Elias van de Raven gefpijft. 49 
De Koning Salomon. Vande Koninginnevan Arabien. 42 
Der Bercken Chrifti geur. Dood Stephani. 143 
De Teeraer faept het zaet. Van de Zaet-faeyer. 127 
De lift lang overdacht, Of men den Keyfer fal fchatting ge- 

1 
2 

ven. 115 
% De menfch die rat ff dooz berg en Dal, 187 
De oogen nade deugd geftiert. David en Bathzeba. 36 
De Pharizee en t cot der Schgiftegelcerden, ’t Verlaoren 

Schaep. 104 P 
De Son berfpzent haer held'ze firalen. Danck-lied. 20 
De werrelt ban Augufto wag beſchreben. Zeboorte Chriſti 76 
De werreld was bol overbloed. Tooren te Babel. 16 
De zegen Gods. Moylesin’t water, 29 
* Dit iste vecht een falig Man. ’t Geruft leven. 182 
* Dochters wite g u cieren. Dochters cieraet. 135 
Een kreupel tam eu firam gebooren. Petrusen johannes.14x 
Een au zijnd’ npt Jerefalem gegaen. Van de Samaritsen. 

122 

Gen weeuttje toogd' het kleed haers mang. 212 

% Genade 



BLADT:WYSER 
* Genade 6 Godnauwe goedighept. 5: Pfalm. 3 
* Gelijch alg cen Tozteldupf ken quijt. Trooft-liedt. 171 
* Gerechtighend der Hendenen Van Alexander Magnus. 131 
% Bp die De werreld Wilt dienen cn ceren. 109 
Gp die in Gode zijt herbooren / Colof 3 140 
Gp die daer zijt dooz d'Echt berbonden. Houwlijcks liet. 209 
Gp wulpſche Jongeling. Verlooren Soone. 94 
* Gelijck de Donnedzaept. 's Menfchen loop. - 193 
Gelijck de nacht de dagen, Avondt-gefang. | 215 
Geluckig wiens gemoed. Samaritaens Vrouwtje, 113 
Geluckig Wie dat op fijn wegert. Emaust'famen-fpraek. 136 
Geluchig o bereenigt Paer. Houwlijcks-liedt. 205 
God Abzahams onfer Dad'ren. Manaflis gebedt. 67 

Haet en nijd dat ſnoode beeft. Cainen Abel. 14 
Heſt op mijn ziel wilt vreugd’. Geboorte Chriftí. 78 
K Heb mijn leben af-gefondert. Hooge-Liedt Salomons. 45 
Mer Hemelrijck dat ſchoon Pzitel. Hemels-vreugde 217 
% (Ber Rouingrijche Godes. Van de Genodeter Bruyloft.1r2g 
% n Doop een femme ſpreken. Joannisinde Woeflijn. 86 
Poe aendachtig kan onfe ziel. Lof des Geloofs. 153 
Woe dronchenfchap en oberdaed. Onthoofdinge Joannis; Sg 
Poe dat een ftreng gemoed, Abigail en David. 34 
* Woe holt de Werreld ober al. Weofch na Vreede. 194 
Poe hoogmoed boor den bal, David verwintGolisth. 31 
Woe heerlijch is de Herde. Eſdræ daer waerheyt overwint. 72 
Woe kan Dat teere Moeders hert. De 7 Broeders der Machae 

been. 74 
Poe kraelt gp met u ſtem. Prediker, alles is ydel; 47 
Poe Knap en gauw Herodes, De Wijfe uyt Ooften. 82 
Poe komt dat wy arme menſchen. Der menſchen ellende. 165 
* Poe lieftijch zijn Doch Defe boeten. ’t Padder Vreede: 173 
Poenarampentegenheden. Jofeph verkocht. —— 
Woe ſtreng wildy rechten. ’ Vrouwtje in overfpel; 102 
Hooꝛt een gelijchenig. Lazarusen Rijcke-man, 113 
Ik kom tot u met zware laft. Om vergiffenisder fonden. 199 
Feh lijd’ in't hert feer Dzoebe fmert. Lijdens Trooft. 174 
In angſt en bitter ſmert. Jonas gebed. 57 
In de ffad te Caan’ in Galilé. Bruyloft in Cana, go 
nt bleck alg Chriftus ging. Marthaen Maria. 116 
Jofeph na flavernp verheven. Jofephs kuysheyt. 24 



BLADT-WYSER: 
BKomt gy díe in De luft berfoopen, Lut des Werreldts; 206 
ZTaet ons de bzee beminnen, Vreede wenfch. 156 
ZTof / lof/ zp den Peere. Lof de wercken Godts. 45 
Hooft mijn ziele / looft den Heere, Danck-liedt. 203 
Bach nimmermeer dan Chrittus. Tegen de Pharizeen.12« 

Müijn Gert ontfpzingt. Danck over de bewaring Godts. 160 
Mun leven loopt. Om een falig eynde. 219 

Niet de Wijn noch ooch de Koning. Vande Vrouwen. 7e 
Qu fit ick hier en kijck vaſt toe, Beklag van Jonas. 61 
O Wdelijche vrouw. Lof der Liefde. 151 

O Chriſte heyl en leven. Morgen-gefang: 213 
GOGod ban wien de volheyt bliet. Naden ecten. 218 
@ Heerlijchhepd deg Weeren nopt bolpeeefen. Ick ben eea 

Roofe, 46 

Om pder cen fijn plicht tetoogen. Wijte en dwafe Maegden: 
100 

Op ſonas op/ en ſtracks na Nanivé, Jonas vlucht. 55 
Op Mederigeftaet. Lof der need’rige ſtaet. 186 
O Saule moft gp dus berblint. Pauli Bekeeringe. 148 
 Paulusbhebbende Gziechen-land. DianateEphefen. 150 
elden bindmen dat Gebroeders. Jofeph wort verkoft. 22 

jn dít niet wel groote Beeren. Van de Koning, 70 
Siet eens op de ſtaet ban dees nieuw ·getrouwde. Eva verleyt 

Adam. 13 
Siet Chriftus onfe Doꝛſt en Beld. Hemelvaert Chritti. 138 
Siet hier eens be bzeugd’ bedzijben. Rey der Ifraëlijtfe Vrou- 

wen. 33 

% Die ick De menfthen aen, Tegen de eygen-baet. 130 
Schout aen hoe 't Wichaemlept. Hoogh-Liedt Salomons. 44 
Schoon Daniël berheben. Daniel in der Leeuwen kuyl. 63 
200 ras de Sabbath wag berlaopen. Opftandinge Chriſti. 

| 135 
Staeckt Heere ſtaeckt Ec. Tranen Jefu Chrifti over Jeruſa- 

lem em. 133 
* Steld bep u fchilt-wacht. Petrus van d’Engel uyt de gevan- 

genis verloft 145 

t Is een dag ban Lzolijchhept: Geboorte Chrifti. . _Eo 
* Tobias fiend’ op Godes zegen. Tobias leeringe, 65 
Derguiftinge der goederen; Wat Die ig, 96 

Doedſter 



BLAD T-.W YSE Ri 
Soedſter ban ons leben. Lof der Hope: i55 
Wat ſie ick hier rontom mp ſtaen Adam in % Paradijs. 10 
* Wat baert de ſorg ín menig menſch. Tegendeforge. -156 
* Wat ig het leben ban den menfch. Der Grooten leven. 183 
% Wat ig de fond’ in ons gemoed. Tegens de fonde, 188 
* Waer bint men opt fo trouwen Held. Getrouwe Herder.1 33 
* Waer mijn oog een trane bꝛon. Vreede klacht. 196 
% Wat Goddelijcher firalen. Danckfegginge. 193 
Wat firijden ramp. Abrahams Offerhande. 19 
Wat heeft een bzoome zieltelijden. Jobs volftandigheyt. 53 
Wat mag de arme men fci beftaen.’sMen {chen broosheyt. 167 
Wat ig doch des Menſchen leben. 's Meníchenleven. 164 
Waerſchouwinge aen de jeugd. 208 
Waerom ô Menſch! dunckt u de dood dus ang. 216 
Weg met de pronh.’t Vrouwtje dat Chrifti voeten wafcht.1ro 
% Werl ſnoode luſten. 't Samenefpraeck. 178 _ 
* Wel falig bolck. Chriftus fpijft sooo Menfchen: 128 
Wel op mijn ziele. Jacobsdanckbaerheyt. | 20 
Wel wat is dit? komt Jonas. Ninive doet boete. 53 
Wel op gp Eherubijnen. Herodes Kinder-moordt. 84 
Wel op mijn ziel en leef geruſt. Leeringen. 162 
Weert wellekom ô brolijck jaer. Nieuw-jaers gefang. St 
Weeſt o arme Menſch barmbertig. Tegen de geveynsde. 120 
Wie Gods gebod berfmaet. Tegen de fonde. 161 
Wie han gelijck twee tegen-firijdigheden. — Van twee Heeren 

te dienen. — 208 
* Wie op de werreld acht. Woelende werreldt. 195 
Wie fou immermeer gelooben. Lofen Laſter der tonge. 158 
Wilt níet op u deugt vertrouwen. Pharizee en Tollenaer. io5 
Wijn wat hebdy groote krachten. Of de wijn de fterkfte is? 69, 
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GEZANGH 
Der ZEEDEN, 

Zijnde het derde Deel van 

Bellerophon, of Luft tot Wijsheyd 

Waer in verſchende ſtiehteljcke Tiedekens en 
Dichten / tot berbeteringe ban deſe bedorbene Geus 
we / als mede veele Scheriftuerlijcke / Hiſtoriale / en Zeede⸗ 

lijcke ſtoffen / ſoo upt de H. Schrift, Philoſophen / als 
upr de oude ſtichteiijcke Poẽten / tot beſtraffinge ban 
der Menſchen gebreken / leerlijck werden bertoont 

en voorgedragen / en met beele aenmerckeljke 
fpzeuken der Ouden / op de Gezangen gepaft. 

Op 't Nieuw verbetert en vermeerdertdoor D,P, PERS, 
/ —— — me er Î zij | * * F 

Amſterdam, Gedruckt vóór de Wed: van Gysbert de Graat, op dé 
Nieuwendijck, tuflchen de twee Haerlempmer-(luy{en 

in de Groote Bybel , 1695. 
Mes Privelezie, 



Ee — e EE DES IAN 
Pad 

di 

endaer ban behooglijcht te Boen blcken / alles op pepne ban het effect ban — 

RRIVIL EGI 
E Btaten Ean Hollandt enbe Weſt · Deieglandt / Doen te wecten Ì 

D 5 ong vertoont is bp be Wed. ban Michiel de Groot, Boeck⸗ 
beckoopster tor Amſterdam; Dat fp opnieuws gebzucht hadde / fehèr 
Boech geincitidtert Bellerophon,of:e Luſt tot Myshept dooz Pínne-beele 
Deu heerlijk vertoont; alg mede het Cweede Deel Urania fte Bemels 
fang/ en Let Derde Beel genaemt Geſang der Zeden/ met Honft-platen 
berciert boog D. P. Pers. ende de Muſick ban Cornelis de Leeuw, in Octaz 
Ra, het welte haer feêr veel quam te koften / Doch was fp Puppliante bes ⸗ 
Dacht / dat het ſelbe Boech wel licht door pmant mocht naergedzucht wers 
Den tot hare fchade ; foo heerde fo Suppliante haer ín alle gaderdanige 
Bept «ot Ous/ biddende dat her @nfe geliefte 50 machte / haet te bes 
gunitigen mer een Privnegſe Hoo, Ben chdt van vftien Eerft- komende 
“Jaren in bebooglüchefogma; SOO LIST. Dar Hp de fake en ’t herz 
foech doorſz· ovetgemercht hebbende / ende BSE wefende ter bede van 
De Duppliante / upt onfe rechte wetenſchap Poubderatne macht en autho⸗ 
Citept / De fetve Suphliante geconfeureert / geaccordeert en geoctropeect 
besten! confenteren/ atcogheren er petroperen mirgdefen; Batfpgedus — 
rende den cifot van vÿftien eerſt achter-éen-bolgende Baren het voorſz. 
Boeth genaemt Bellerophon, ofte Tuſt tot Wüsbept / door Dinne-beele 
den heerlück vertoont / enz. AIS mede het Tweede Deel Urania ofte Dez 
melſang / enbe hetBerde Beel genagemt Geſangh der Zeden / met Honft- 
platen berciert/ dooz D: P. Pers, ende be Muſjch ban Cornelisde Leeuw 

| 

in Octabo / binnen De voorſz onfen Lande alleen fal mogendzuchen/ doen _ 
bruchen/uptgeben en berhopen; verbiedende daerom: allen ende-eenen pgez _ 
lücen / Her felbe Boeck ín ’t geheel ofte deel naer te Djuchen / ofte elderg ' 

uaergedzukt binnen Den felben onfen Lande te breugen / upttegeben ofte 
te berhopen/ op berbeurce ban alte De naergedzuchte/ ingebzachté ofte bere 
hochte Cremplaren/ en een boete van Drie hondert guldens daer⸗en · bo⸗ 
Len te verbeuren ; te appliceren een Derde part vooz den Officier Die be 
Calange doen fal/ een Derde part voorz Den armen ver platen Daer het 
caſus boozballen fal/- en het refteerende Derde part boog be Pupplfante. 
Alles ín Dien verſtande / dat Wp De Suppliante willende gra’ ificeren mer 
defen onfen Betrope/ alleen tor berhoedinge ban hare fchade / door her 
nadzuchen ban her voorſz. Boecht/ Daer Doo ín eenigen Deelen berftaen / 4 
den innehouden bau Dien te adboueren ofte te authoriferen/ ende beel min 
bet ſelve onder onfe befcherminae eenig meerder credit/aenften ofte repu⸗ 

tiete geben ; Nemaer de Puppliante in cas Daer ín iets onbehoorſch 
pude mogen Ínflueren/ alle het ſelve tor haren lafte fal gehouden wefen te … 

„perautmoogzden ; tot Dien epr:De wel erpzeffelijch begerende / bat by aldien 
ſp befen onfen Ocirope boog het ſelpe Boeck fa! willen ſtellen / daer van 
geene geabbzebieerde afte gecontraheerde mentieen fal mogen mahen / 

nemger gehouden fal wefen °% felve Detvop in °t geheel / en fondereenige 
„pmiffie daer boog te dzucken ofte te Dorn Dguchen ; Ende dat fp gehouden … 

‚ —falzún) een <Frenplaer ban het voorſz Boeck gebonden en wel gecondie 
tíoneert/ ie bzengen in de Bibliotheecq van onfe Uniberſitept tot Kepden/ / 

dien ce berliefen. Ende ten dien epnde de Duppliante deſen onfen Conſen⸗ 
te en @ctrope mogen genieten afg na behoren. Laften mp allenen eenen 
pgelgchen Dien her aengaen mach / Dat fp de Suppliante ban den Ínnehous - 
De van deſen / doen / laten en gedogen / ruſtelck / vzedelijch en volhoment⸗ 

ich genieten en gebzupchen / ceſſerende alle belerter contrarie. Sedaen 
tn Den age / onder onfen grooten Zegele hier aen Doen hangen den 
24 Kuip) mt Saer ong Peeren en Paligmakers dupfent fes hondert 
gen-en-rachtigh. 

G. FAGEL,. 

Ter Ordonnantie van de Staten 

SIMON van BEAUMONT. 

$ 



Aende Deugt-lievende Beminders 
| Der 

ZANG en DICHT-KONST. 

SAN Anneer ick mijne Hiftorifche befchrij- 
8 WIA vingen , onder het opfchrift van den 

5 Verwarden eAdelaer ‚door Gods ge- 
MES) nade , hadde ten eynde gebracht, 

| waer in ickꝰt gene, van Keyfer Karo- 
li V. tijdenaf, in Duytíchland , foo in den Staet 
als Relige was voor-gevallen , als mede den Ontſtel- 
den Leeuw , waer in de Oorfprong en Spring-ader 
der Oorlogen , die foo in Holland, Zeeland, als 
mede in de omleggende Landíchappen , wonder= 
lijk waren toegedragen ; hadde volvoert, en in 
% licht gegeven ‚ nam ick voor , eenig groot 
werck by der hant te vatten : doch ick weet naau- 
lijcks, hoe ick daer van ter zijden ben afgetrocken, 
en tot defe vrolijcke ftoffe gevoert , dat ick de 
Dicht-konft ; die by my alrede {cheen gefmoort , 
wederter hand heb genomen, om eenige winter. 
fcheavonden, my daer in te vermaeecken, En hier 
toe vond ick mijne luft willig , om voor de Jeught 
noch eenighe zedige Gefanghen en Dichten te 
ontwerpen En of ick die wel hadde ingeſtelt, 
om de Jeught van veele dert'le en geyle Liede- 
kens af te leyden, en haer een deughdigh fpoor 
aen te wijfen; foo bevond ick dar defe ftoffe, foo 
wel den Ouden als Jongen trefte, omdie, te ge- 
lijck, van veele onaerdige gebreecken af te ma- 
nen. Mijne ftoffe heb ick genomen uyt verfchey- 

A 2 Ge. 



Aen de Dengt-lievende Beminders … 
de Bybelfche Hiftoriensen Schriftuerlijcke ípreuce 
ken, foo des Ouden als Nieuwen Teftaments, als 
mede uyt verfcheyde Hiftorien, Philofophen en 
ftichtelijcke oude Poëten,die hier in de Chriftelijce 
ke Zedigheyt navolgen : en hebbe die daer-en bo- 
ven noch verrijckt mer veele gedenckwaerdige 
Spreucken en leeringen, die wel waerdigh'zijn dat 
fe werden overwogen en betracht. En ofhet wel 
by ha den ouden eygen is, te fuffen , alfoo ick na’t 
perck des menfchlijcke levens van 7o jaren yle s 
Do heb ick om mijne innen wacker te houden, dit 
vermaeck geſchept, om veele vergeefiche invallen, 
die dickwils het gemoedt verwarren , hier door te 
doven Iek hope dat defe dichten,die als wat nieuws 
voorsden dagh komen , den deugt-lievenden fullen 
aengenaem zijn, gelijck ick oock aen mijne voor- 
gaende als Bellerophon en Vrania hebbe gefpeurt, 
dar die mer luft waren aengenomen :. want alle die 
felve, gelijck oock deſe, tot niemants ergerniſſe, 
mâer tot yders verbetering en opmerkinge zijn 
in-geftelt, om foo wel den Ouden als Jongen te 
ftichten. Indien ick oock met defe dat felve wit 
mach bereycken, foo fal ick mijnen arbeyt niet 
onvruchtbaer hebben aengeleyt. Ick hebbe de ge- 
bruycklijckfte voyfen meerendeels gevolght, op « 
datfe van veele mochten werden gefongen : doch 
hebbe tot vermaeck der Jeught, oock verfcheyde 
nieuwe ftemmen daer by gevoegt, en die met Mu- 
fijck noten geciert , op datfe van den verftandigen 
mochten werden voor-geftelt; alhoewel eenige 
der felvevoyfen eerft met foo geyle ftoffen waren 
vervult, dar een eerbaer oor daer van behoordeeen 

b 
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4 Der Sangh en Dichtobonſt. 5 held 

affchou te ‘hebben : doch ick hebbe alle die felve 
ftemmen’ na de goede zeeden geftiert , om de 
Jeught van deandereaf te leyden, Indien oock ye- 
mants geeft tor de Sing-kon(t niet isgenegen, hy 
kan diefelvelefen: want fy fullen hem geene ver- 
hinderingeaenbrengen : want ick houde , dat onfe 
dicht daer na behoort gerecht te zijn , dat oock de 
Lefer daer door kan werden vermaeckt, om die als 
een flechte redde te verftaen Doch voor al behoort 
men ep de mate en t geklanck der woorden te let- 
ten , ofdie van hart of facht geluyt zijn op dat die, 
tegen hareaert, niet werden gerabraeckt en gebo- 
gen. ’t Welck een groote misflagh is, voor die gee- 
ne, die de dichten en gefangen willen toeftelien , 
alhoewel men die in ‘t lingen en draeyen der ſtem- 
men, wel een-weynigh kan toegeven ; nochtans 
wordt daer door alle luyſter en aerdigheydt der 
fang verdooft. — 

Neemt dan deſe zeden-gefangen in t goede, 
en gebruycktſe tot uwer (tichtinge , en ſooſe U E. 
mogen aengenaem zijn, konnen wy , door Godts 
genade ‚foo hy ons kracht verleent, de luft hervar- 
ten mettertijdt, en andere ontwerpen. Vaert wel. 
Amftelredam, inꝰt Vreede-jaer 1648. 

wned u VE. Genege Priendt 

Dirck PrierTErsz, Pers. 
Le 
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De fes Dagen en Wonder-wercken 
der Scheppinge, Genef: 1. 

Stemme : Ick heb den Heerelief, Palm. 116. 

EK Wil mijn ffof ontleenen upt Gods woort / 
Die Door af woort oock alle ding voortbrach⸗ 

Ick wil Bn A ban fijn groete krachten / 
Der Scheppinge en wonderen nopt gehoort. 

2. Daer was een klomp / ja cen verwarde Klomp / 
Want Water / Werd / Locht / Dper / was ongeſchenden / 
En zweefd' ín t wilt / d'een d'ander tuſſchen benden / 
Vyer, Water, Aerd, ent Locht was ín Dien romp. 

Eerfte dagh-werck. 

3. God fpzack het werde Licht, en t werde licht: 2 
God is een Lichten heeft geen dupfterheden: - 
ju Licht ig repn / en Licht van eeutwigheden/ / 
Want ho alleen ons doog fijn Godhept ſticht. 

Tweede dagh=werck, 

4. Daer wierd’ / fep Bod /een Spanfel uptgebgepd/ 
Pat Water en de Hemel fich berfpzepden / 
En d’Hemel fou Gods wonder werck berbzepden / 
En eeren God Die ’t alles heeft berepd. 

Derde dagh-werck, 

s Ghy Wateren berfamelt aen een oogt / 
ou dat men mach het dzoage fand beſchouwen / 
Spzack God / en voorts daer op ack'ren en bouwen / 
Op dat de Aert bzeng aile bruchten Loogt. 

Vierde dagh-werck 
6. ’tUytfpanfel 3p met Lichten opgeciert / 

Met Son en Maen, ent al des Hemels Sterren, 
Jet bafteloop/ Die nimmermeer verwerren / 
Waer na men Dagh en nacht en jarcu ſtiert. 

Vijtde 



Wonder-wereken der Schéppinge 5 
Bv EON: Zil nf Vijfde dagh-werck; hef 

7. God fpzach brengt voort gp Warren alt Gediert , 
Dat in u (£ —— —7 en leben. 
tGeyo gee ſich ter vlucht fal geben / / 
En buch aet ijt in Zee waer in gy zwiert. 

| ì Sefte dag-werck 
8, Gp Aerde bzengt u Vee en Dieren aen /_- 

tGewormt en al Wat op der Aert kan zweeben / 
Sep God / laet ons nu fcheppen na het leben / 
Een Menfch, Die is na onfen Beeld’ gedaen. 

9. Deeg fal een Peer zijn ober Zee en Hand / 
Dien alle ding fal onderdanig wefen : 
Waer doo? Gods lof fal altijd zjn gepzefen / 
Met kennis Gods, bol wijsbept en verftant. 

10. Bit edel Beeld / aen lijf en ziet bolmaeckt / 
„Heeft Godsgebod/ laes! fchandig overreden / 
„MWaer doog de fmert noch drückt fijn arme leden / 
„Die dooꝛ dees bal zijn in den Dood geraeccht, 

11, „Maer deſe trooft ban dat der Drouwen zact / 
„Den Dupbel ſou en alle ſond bernielen?: _ 
„Heeft haer verloſt / ban ſchipbzeuck haetder zielen / 
„Dooꝛ Chriftum ons des hHemels Son opqgaet. 

Ck moet om de vreemdigheyd, hier by voegen, 
T- gene de Poëten van de eertte Schéppinge, verha 

len, te weten, datter was een Chaos of verwarringe 
onder alle de hooft-ftoffen ‚ waer van gy in *t boeck 
Iconologia, of uytbeeldinge des verftants ;48 kont nale- 
fen. Welcke verwarringe wy uyt het Italiaens aldus 
hebben nagevolgt : 

Al eer de Hemel was ; de Zee, Aert, en *t Vyer, 
Soo was het Vyer, de Aert, de Hemel, Zee oock haer. 

De Zee den Hemel beeft de Aert en ’t Vyerompeven, 
Doch rou moft V yer en Zee, in Aerd’ en Hemel fweven , 

't Geen d’ Aerde was , was ’tVyer, de Hemelen de Zee, 
En d'Hemel was als J Aert, als Vyer en Water mee, 

Want Aerde, Vyeren Zee, den Hemel hier beflooten , 
En d’ Hemel was met Vyer, Aert, Water overgoten. 
Ei A 4 Ovidius 



8 _____ Drie Heylige Mannen. 7’ Î 
Ovidius ftclt defen Chaos, op defer wijfe, byonsuyt 

het Latijn nagevolgt. 8 
Alwaer bet Aertrijek was, daer was de Locht en Zee, 
Ent Aertrijck dreef ganfch los en’t ondiep Water mee. | 

De Locht die had seen Licht, geen ſtoffe hier haer wecſen, 
„ Dies iſſer groote twiſt in haren romp gerefens 

Want onde ſtreed met Hett’, en*t Drooge met het 
ocht 

Het Harde met het Sacht, en’tSwaremet de Locht. 

Het fchijnt dat de Heydeneneenighlicht hebben gehadt » 
uyt het Boeck der Scheppinge , hoe dat Godt alle defe ftoffen 
heeft gefcheyden. 

Drie H. Mannen befoecken Abraham » 
Gen. 18. 

Stem: Pal. ros. Een yder moet tot defen tijden, &c. 

A Braham ín der Centen deure / 
ag hem wat wonderlycks gebeuzen / 

zie Mannen flonden vaag fijn dogh / 
Daer bp fich nederigh voor boogh/ 
En ſprack / Weer / ig geva boog mp / 
Soo gaet u knecht dach niet boog bp. 

2. Cn neemt wat waters / waſch u boeten / 
En oock wat bzoods wilt d'honger boeten ; 
Sp flemden t toe / dieg hp in pl / 
(Cot Sara fpzach / maeckt onderwijl / 
Dan meele bloem ong koethen reet / 
Die % met mijne gaften eet. 

3. Hy ſelf het befte Kalf liet flachten / / 
Alet boter / meick Die fp aenbzachten: 
@p bzaegden / Waer ig Sara dochẽ 
Hy ſſprack/ s' is inde Cente noch. 
Ick koom om deeg tijd weder acn / 
En Sara fat een Soon ontfaen. 

4. Doch Saro lacht’ am deſe Woazden / 
Geen welluſt mp doch meer bekoorde / 
Mijn man en ich zijn oud en ftaf / 



befoecken Abraham. 9 
Wy dalen eerder na het graf. 
De Heere ſprack / fiet Sara lacht / 
t Schut datfe onfe woord beracht. 

s. Boch ſy onthende’t. Maer de Heere 
Spzach/ k falter vechter tijt weer heeren 5 
En Sara fal haer Sone fier / 
Dooꝛ Bod kan aile dingh gefchien, * 
Sp ſtonden op / en gingen doe / 
Met Abraham na Sodom toe. 

6, De Heere ſprack / fal ick onthouden 
Ven Abraham mijn toebertroude / 
Wat Sodom overkomen fal? - 
Hy Woet gezegent fonder tal / 
Po houd recht en gerechtighepnt / 
Beg Beeren weg en billickhent. 

7. Want Sodomsen Gemorras fonden / 
Syn groot en zwaer bp nop bevonden / „ 
Dies dacl ick af om doog te fien / 
Of fn haer booshept miet oucblien : 
Dies keerden fp van Abraham, 
Doch eerff hp dus fijn reden nam. 

8 Sult ghp dan eere den oprechten / Abraham 
Met d' ongerechte Dug bebechten? 
Miſſchien zijn vijftig in de ſtad / 
Derſchoont dit bolck / Waerom doel dat / —_ 
Soud gp de bzaame dan berflaen / 
En met de booſen doen bergaen ? 

9 Gudiender vijftig zijn bevonden / De Heere; 
Salie verſchoonen hare fonden : | 
Doch Abraham al nader drong / 

_ Eettienetoe/ Die hp bedong : 
Bus fchepden fp en vingen boort / 
En Abraham troch na fijn oogt. 

10,, Woe groot zijn Gods barmbeeighedet / 
„Die om den bzoomen land en fleden / } 
„Booz fijne firaf en roe berfchoont / 
» En haet miet fyn genade kroont: 
„Dus volgt fijn toozt en mijd het quaet / 
„ Ger grin fijnen too2n bergaet. 

As Abram 



10 De Ladder Jacobs. 
Bram wierde van God genaemt een Vader veeler 
Volckeren , was een Sone van Tarab , en cen 

Broeder van Nahor en Haran. Hy waste Ur in Caldæa 
geboren, na de Scheppinge der Werelt 1948, en om- 
trent 2000 jaren voor Chrifti geboorte, 192 jaren na de 
Suntvloet. Wierde daer na Abraham geheeten. Leefde 
1} jaren, en wierde neffens Sara begraven. 

De Ladder Jacobs , Genef. 28. 

Stemme: La Durette, Of / Wat wilt gy flempers quiften ; 
Siet de Mufijck-Nooten in Bellerophon, Fol. 137, 

A Es lfac gaf fijn zeegen aen Jacob fijner faon / 
Soo heeft hp hem met een gebo’on / 

ip fou geen Dochter trouwen / upt Canaans geflacht / 
Dat ban Ham was boogt gebracht. 

var. Gp laf’ hem bp fou reyſen / na Padan ’t Sprifch Tand / 
En nenten daer cen Dzou ter hand / 

Dan Labans Dochters eene / Daer God hem zeegnen fou / 
En bzuchtbaer met fijn Dzou. 

3e Ick wenſchn Abrams Zegen / fes bhp) met alu zaet / 
En 't Land dat u dooz erf beftaet. 

Doen toog hp op na Haran, tot Lus, alwaer de Sort / 
Hem niet meer berlichten kon. 

4. Eerwijl bhp lag tedroomen / berfcheen hem een geficht / 
Een ladder als een Hemels licht / 

Die ban der aerd' af repchte / tat aen des Hemels ront / 
Daer de Heer’ oock boben ſtont. 

5. Be Engels onderwijlen / die klommen op en neer / 
En bier op fpzach tot hem de Weer / 

Ick ben de God Abrahams en lfaacs Die u't Tand / 
@chenckt tat een gezegent pand. * sk 



De Ladder Jacobs. _ — 
2. Gek fal u zaet vermeeren / gelick der aerden ſtof / 

Dan Goſten tot het Weften of / 
Pen t Zunden tot het Noorden / ſult gp den zegen zien / 

Die er fal aen u gefchien, 

7, GER Witu otk behoeden / Waer dat gr Keert en gact / 
ck ben u burg en toeverlaet: 

Ick fal met vanu fehepden / tot al het geen gefchied / 
War op uu al hoogten fiet. 

8, Alg Jacob nu ontwaechte / berfchzichte hp ſich feer : 
Dit's Hemels poo2t/ hier woont de Deer : 

Dies maeckt hp een zuple / goot olp op een ficen / - 
Die fijn kuffen wag boeg heen. 

9. Pp noemd’ dees plaetfe Bethel, te voor geheten Lus, 
@m bouwen God een heylig huns 

Wanneer hp hem bezorgde bau Alecden / ranch en bzood / 
Soo bp hem hielp upt deeg noot. 

10, Dees Vadder (fijn reyfe / de Engel op en neer / 
„Zijn boon ven t unt en weder-keer: _ 

„En God die ’t al beftierde / ſtaet boven op en ſiet / 
„Watter op der aerd geſchied. 

21, „Sp repcht ban D'aerde neder / tot aen bes Hemels 
top / 

000 Daer de Cugels Woumen afen op 
„Op dat de bzoome fouden / oock Klimmen ee gebe'en / 

» Cot haer Goden anders geen, 

—J „En bat men mof van tvappe / tot tra (a dennd | 
opgaen / 
„Daer D'Engels tot ons hoeders dach. 8 

„ Tant fiet op den geenen / van díe hem roepen aen / 
„Daer hp ’t oog ooch op fal flaen. 

13e » „Oesegent die ban boben / fijn trooft Bae ber⸗ 
t / 

„ en Die dees aerdſche nfi veracht / / 
» Sal doog 't geloof ber fchijnen / bp Chriíto bol geneugt / 

„Daer Ip leeft in ‘bolle beeugd. 

— 



RT 12 

Jacob bejegent Rachil, Genef. 29 
Herders en Jacob. | 

Stemme : La Durette. „Als het woorgaende. 

A LS Jacob quam bp Haran, faq bu ín’t open belt 
Cen putte / Bieder wasgeftelt, 

Alwaer de Werder orenckten jaer ſchaepjes en bet J 
Datter by de put lag ree. 

Jacob. 2. Dan waer braegdꝰ bn mijn zoracergt oe 
Herders fegt het mp. 

Herders, Wy zijn ban Haran hier na bj. 
J. Kent gy uiet Nahors Gone / Die Laban ig ggn 
H. Ja / hp is ong wel befaemt. | 

}: 3e Is 't Wel met hem hp braegde/ en is be Hè gefond ? 
EOchja / fijn bee dar homt ter font 

Bp is noch ftiſch en wacher / met alle fijn ge 9 
Datter treed ter —8 in. gon Ì 

4 Siet hier fijn Rachel nadren en rijf fj ju aepteng 
aen / 
Die tierig zijn en wel gebaen/ 

Siet boch haer gentjes fpzingen./ en grafen ín bet — 
Daer ſn rien in weelde boen. 

J. 5. De Son ſtaet hoog herheven / om ſuenrlen thee bp een/ 
ant pder loopt íu 't WD’ alieen : 

En laetfe noch Waat wepden / Die nu dus doolen gaen / 
Bengt haer eerft wat Watersaen, 

H, 6. @ neen / De kudde ſthapen / die moet eer ff zijn bergaert / 
Dieg bep u maept en achepd fpaert : 

Dan maetmen noch) afwentlen deu ſteen ban deſe put / 
Eer men {bee ban dorſt beſchut. 

7 Cerwite fis noch fpzaken / foo quam De perderin / 
Sijn Rachel met cenbipde fin; 7 Di 



De tien plagen Egypti. 12 
Die al haer Daders ſchaepkens dzeef na deeg plaetſe toe / 

Deuckt hoe jacob was te moe? 

J. 8. Weeſt wellekom Werderinne / mijn nicht en Waerdse 
pent / 

Deer wel kamt ghp ons hier ter hand 
De ſteen is afgewentelt / komt dzencht u dozſtig Dee / 

®zyf: fe dan weer op hare jiee, 
Î 

9, O mijn beminde Rachel. ach weeft bart ma gekuft / 
Muin leben en mijn foere luft : 

De traentjes van mp rolien / upt bzeugt dat ich u fie / 
En u mijne liefde bie, 

10. Hy fep dat hp de Sone ban lac wag haer Oom: 
Syu ſen/ ho was haer wellekoom : 
Rebecca is mijn moeder / Wp zijn ban een geflacht / 

Upt een ſtamme boorigebracht. 

_11. Wat bzeugde quam er boben / alg Laban dit berſtont / 
En jacob fepd’ gem al den gront / 

Hoe dat fijn’ Ouders waren, noch m ecn goede fant / 
Mel gezegent In haer land. 

12, » Wat blijdfchap komter rijzen / al brienden zijn bu⸗ 
cen / 
» Die booztijts waren afgefcheen 3 

Dan fpzingt Dat vzolijck herte / en dancht Bod in ’t gemoet) 
» oog de weldaet Die hy Doei. 

DethienplagenEgypti, Exod. 9. en Io. 

Stemme: Sal ick noch lang in heete tranen. 

A Ls God fijn ſtraf wil tat ong wenden / 
Gelyjck aen Pharo ig gefchied / 

Dan float hp ons in veel’ elienden / 
En mengt fijn voe met;beel berdziet / 

Pp 



14 De thien Plagen Egypt. 
Hy fchenckt ong ín / na fijnen fin / 
Den grondſop ban fijn feer geſtrenge hand. 
Waer dooz hp menſch en alleg maecht ter ſchand. 

2. Dees flraffe Gods moft Pharo boelen / Lftraffe; 
Wanneer hp Lfrel had verheert: 
De wat'ren en De ſtroom en poelen / 
Die wierden ſtracks ín bloet berheert / 
Oatal’tgediert/ Dat daer fu zwiert / 
Derftoef en ſtonck ſeer vſſelijck en bang / 
En dees plaeg duutde feben dagen lang. 

3, Daer naliet Bodde Doefchenhrielen/ II. Straffe; 
Die 't Land bedechte ober al / 
Die hare hupfen ober bieten / 
En gueechten Baer met heeſch gefchat, 
Ja ſelf bet ſtof / bzacht dick en grof / III, Straffe; 
De Lupfen boozt/ foo oat noch Menſch / woel Dee / 
Ontwijcken koft dees placg noch dzoeve wee. 

4. Bet ongediert quam fich bertoogen / EV. Straffe, 
Dan kebers en ban Wagedis / 
Op ’tbeld/ in hups/ boo, pders oogen / 
Men wiſt niet waer lijf-bergen is. 4 
De Pefte zweeft en dood wat leeft / V. Straffe, 
D' Egipters Dee van alderlepe flag / 
Soo dater veeg een jammerlijck geklag. 

s. Apt afch komt een gezwel te booten / VI. Straffe. 
Met zwarte blaren ober ’ lijf / | 
Op menfch en Dee die uptgez waren / | 
Poletter / bzanden ſtreng en ſtijf. 
De Bemel gaf / ooch hare firaf / VII. Straffe 
En fchoot een Hagel bup foa fel ter neet / 
Die Menſch en Dzucht en't Dee vernielde feer. _ 

6, Een Goſte wind quam aen-geftaben/ VII. Straffe, 
Dol Springhanen ban ſnoder aerd / 
Biet al vernielde / en Daer boben / 
Wat d° WVagel-bup noch had gefpaert. 
De dupfternis / díe gaf gewis / IX, Straffe, 
Soo grooten fchzich / dat in drzie dagen kon 
Geen oogen fien / maer Lírel fag de Son. | 

7. De Engel Gods quam ooch vernielen / X. Straffe. 
De Kinderkens van arm en rijck / al 



Mofis Geſang als hy van Pharao, Xe.  s# 
UIt Dee en D'eerft-gebaoren Zielen / 
Dawt gantfch Egiptifch Koninckrijck: 
Hier ober wert / Pharaos hert 
Derflagen/ Dat upt al fijn groot gebiet/ 
Bp Moien en Ifraël trecken liet. 

8, Wiens pofi met ’s Lams Bloet was beſtreken / 
Daer troch dees Engel firacks boozbp: 
Dit was alfoo ban God befteken / 
Want 1frel van Dees ſtraf was ban. 
„O wiens gemoet / met Chrifti Bloed / 
„Des repnen Mams te recht beſtreken wert / 
„Daer rijft de bꝛeüght inwendig in het hect. 

Moyfisgezangh , alshy van Pharao was 
verloft, Exod. 15, 

Stemme; Pl. 115. Dancketden Heere, &c. 

L Bet ong den Heer een Danck-liet ſingen / 
Dooz’t wonder dat hr heeft gedaen / 

Die heerlijtk ig in alle dingen / 
Die Aios en Kijden kan berflaen. 
De Heere is mijn kracht en leven / 
JBijnfalighept : dies ick fijn lof 
Sal fingen / alfoo lang ick leebe / 
Went he geeft ons nu groote fiof. 

2, Hy is ons Grijgsman en ons Wapen / 
Die Pharoos hepa heeft gantſch vernielt / 
In Zee berdzonchen/ en fijn knapen 
En wageng m den grond ontzielt / 
gu rechterhand ig ſterck en machtig / 
Die heeft fijn bpand t’ onder-bzacht / 
Hy is in heerlijckhenpd foo krachtig / 
Dat uu fijn bpand lept berfmacht. 

3e Vp beeft fijn gramſchap uptgefonden / 
Als bier dat al De ftoppels bzaud / 
En heeft De ſtroomen op gewonden / 
End’ afgrout droogh gemacckt als ’t lant. 
De bpand fep / K wil haer berbalgen / 
En haer ontrooven al Dien bupt / * 

n 



26 _Moyfisgefangals hy van Pharao, &c) 
En haer ontlyven alg berbolgen / 
En roepen haer te gronde npt, 

4. Boch gr fant af ſtercke winden / 
De Zee haer t'famen heeft dedeckt / 
Soo dat hy die ons Wou berflinden / 
Verſonck alg ’t loot te gronde trecht, 
Wie iffer onder atie Goden / 
So groote God alg gp Heer 3pt / 
Wie iffer / Die doo ’s Wemelg boden / 
Dit heerlijch Wonder niet belijd 2 

5. Gplepd dit bolck dooz u weldaden / 
Dat gr berloft en boertſe ſtil / 
Dooꝛ uwe hand/ op uive paden } 
nt Bepligdom / na uwen Wit, 
De bolcken ſullen moeten beven / 
En Paleftina zijn beknelt / 
Edom en Caleb moeten ſneben / 
Als Canaan De ziel ber fmelt. 

6. Wem fal de ſchrick en bzees bevangen / 
En fijn berftomt door uwen arm / 
Cot dat u bolck / na groot berlangen / 
Verkrijgt haer wenfch na al’t gehaem. 
Gp fult haer brengen op u erbe / 
Cen heplígdom daer gp haer plant / 
Daer fullen fp dan ruft ber werben / 
Want gu heer fcht eeuwig door u hand. 

7. Pbaroos wagens en fijn paerden / 
Zijn in de Zee te ground berdaen. 
Met al zijn hepz en fcherpe zwaerden / 
Daer lIſrel dzoog ís dooz gegaen. 
Boch Miriam quam met Camboeren 
En ſong den Beer een bzolich Wiet / 
De Drouwe bolgden / en fp boerden 
Godslof ban 't geen daer was gefchiet; 

3, „Gp Die Daer zijt dooz beel ellenden / Als boog het 
„Roode Meyr gebracht / Wilt ooch u flemme tot Goù 
» wenden / Die u berloft heeft doog fijn kracht. Singt / ſingt 
„den Weer baog fijn Weldaden/ Boog ’t wonder- werck aen 
„u geſchiet / En looft hem fleets boog fijn genade, Die gr 
» alg nu boog oogen fict. en 

€ 
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Den 79 Palm na-gevolght. 

Stemme: De Heydenén zyn: Of / Antwerpen rijk. 

TEruſalem, Wat waſſer anghſtigh weenen / 
Wanneer u Stad lag in een pupn ban ſteenen / 

J U Tempel dock befoedelt met veel fanden / 
En’theptig Erf bernielt en heel gefchanden ? 
t Gebogelt heeft / eylaes! de lijcken als een aes / 
Derſcheurt en op-gegeten. t Gedierte fcer berwoet 
Heeft s naeſten vleeſch en bloet / gefopen en verreten. 
2. De Stad rontom was al met bloet begoten / 

Gelijck een bloet / en doode gantſch verſtooten: 
Daer was geen graf boog die verflagen Waren: 
Eplaeg! Wp zijn een ſpot der weeeder ſcharen. 
Hoe lange fal dan Heer / u pher meer en meer /⸗· 
En gramſchap eeuwigh branden? ſtort doch gram gemoet / 
@p’t Heydens bolck verwoet / Die u met finaet aenranden. 

3. De Koningen / Die u niet willen eeren / 
Wilt die weerom doo uwe hand verheeren; 
MWant Jacobs hups / lept plat en gantſch te reeten / 
Haer woningen verwoeſt en heel verfmeren. 
Gedencht der migdaet niet / ban ous foo dwaes gefchhiet / 
Laet u genae berfchijnen | want mp kleyn iu ’t geal / 
Doodꝛ dit deoef ongeval / Berfmachten en bergeijnen. 

4. Wilt ong dan Beer / om uws naems wil bebzijden /- 
Perfoent u doch boer onſe fand’ / doos tlijden / 
Laet uwe weaeck her Heydens bolck geboelen / 
Die met veel ſchimp in onſe droef heyd woelen. 
Sal dan het Bepdens rot upthrgten / waer s haer Gob? 
Laet haer de weaeck aenfthouwen, Hoort Heere dit geharnr 
Der boepen / Daer och arm! u volch fit mm ’t benouwen. 
5. Dergelt dan Weer ons fchimpige gebuuren / 

En laet fe weer Bit ſeuen⸗ fout beſuren 
De fmaet 18 graot Waer mee fp u bedzoeben: 
IL aer haer dan-oock n flerché baud beproeven. 
Dan fullen wp / @ Heer! als Schaepkens ute cer / 
Aen ong geflacht ophalen / en roemen wavethepd/ /· 
Dan ecu tot eeuwighend / Dat jd op ous komt dalen, 



18 Beſchrijvinge van Jeruſalem. 
Ick hebbe niet konnen nalaten te vertoonen, gelijck ick in 

% korte heb by een gevoeght, hoe dickwils defe Stadt leru/a- 
lem isoverheert. verwoeft , en wat fchrickelijcker ellende die 
{oo dickwils heeft uytgeftaen, op dat fich oock de hoogmoe- 

„dige Rijcken en Steden hier in mogen fpiegelen. 

H Ierufalem wierde uytgeleyt , een Jeere of gefigt des. 
Vredes: Een-wonder fchone heyligeen wijtberoent- 

de Stadt, niet alleenein’t Ooften ‚maer ook in de gehe- 
le Werelt. Maer hoe veel defe Stadt heeft moeten uyt- 
ftaen, daer van kan men de Hiftorien nalefen ‚ ja fy is 
geweelt, een doelwit waer op Godt fijne ftraffen dik- 
wils heeft willen vertoonen. Sy is eerft gebouwt van 
Melchifedech, dieder is Sem, de Sone des Outvaders 
Neabs, gelijck veele getuygen; daer na Koning van 
defe Stadt Salem, Gen. 14. vers 18. 2178 Jaren voo 
de laetfte verftooringe der Stadt, „door den Keyfer 
T. Vefpaftanum , als Fofepbus getuyght, wierde eerft Sa- 
lem , datis Vrede-fradt genaemt, na Salah, Sone van 
Arphaxad ‚ Neve van Sem of Melchifedech.Sy-heeftde- 
fen naem behouden , noch ten tijde van Abraham , wan- 
neer de Koning en Priefter Melchifedech, den Oùt-va- 
der Abraham by defe ftad heeft gefpijft en gezegent, 
als hy de tienden en den buyt van de heydenfe Konin- 
gen hadde verkregen, Gen. 14- Maer als de Febufiten, 
en defes doot, de ftad machtig, wierden „ hebben fy de 
Koninklijke regeeringe aen fich getrocken „ endeftadt, 
na haren name» Febus, of vertredinge genaemt. Deſe 
naem Febus heeft fy behouden , tot den tijt des-Ko- 
nings Davids, doen hy, door fijns Veldt-overften Foaôs 
hulpe , de ftadt veroverde „ en de Febufiten meeren- 
deels verdreef: Hy beveftigde doen de ftadt , en ver= 
groote die felve met eenen Konincklijcken Burgh , 
daer in hy 33 Jaren heeft hof gehouden, en doen wicr- 
de fy genaemt de ftadt Davids. Endefe naem heeft fy 
behouden tot de opbouwinge des ‘Tempels Salomons, 
daer na is fy Jeruſalem genacmt. Maer de meerd 9 | — 
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Made Davids , is alleen gebleven op den Burgh dieder 
dagh op den Bergh Zion. I. Is eerft verovert van de 
Krijgbs-vorften Joſue, Jof.ro.r. H. Alsde Jebuſiten 

de overhaft hielden , Tof: 15. 63. eri weder verovert 
van dekinderen Juda, daer Adonibefeckis omgekomen, 
gn 1. 7. ITIL Vanden Koning David, 2 Sam. 5. s. 

IV. Vau Abfalom , de ongehoorfame Sone Davids, 
diefe weder verliet, 2 Sam. 15. 14. Doch fy is van Sa- 
lomon daer na met een overfchoone Tempel geciert. 
V. Is fy van Sefack Koning van Egypten ingenomen; 
die den Tempel heeft geplondert, 1 Reg. 14. 1$. 
VI. Van de Philiftijnen , Arabers en Mooren belegert 
en ingenomen, 2 Paral. 21. 16. Ten VIL van Foss 
Koningin Ifraë/, 2 Reg. 14. 1,3, &c. c. 25.v. 4. met 
gewapender-handt ingenomen, en den Tempel ge- 
plundert. Maer ſy is daer na van Sennacherib Koningh 
der Aflyriers, met kracht belegert, doch met een on- 
geluckige uytkomfte , na dat door des Koninghs Hifs 
kie en des Propheten Ifaie gebedt , door den Engel 
des Heeren 18$ooo mannen gedood , en Sennacherib 
felve van: fijn eygen Sone was omgebracht , 2 Reg. 
19. 3$. 2 Par. 32.21.1fa. 37 36. VIII. Van Aſerbad- 
don, Sone van Sennacherib, Koningh in Babel, bele- 
gert en ingenomen , 2 Par. 32. 21. 2 Reg: 19. 37. Jáf. 
37.33. LX. Van Nebucadnezar, de Sone van Nebopolla- 
for belegert, den Tempel geplundert, daer Daniel met 
fijne gefellen na Babel wierde gevoert, 2Reg. 24. 1e 
Dan. 1: 1,2. X. Van Nebucadnefar Koningh in Babel ; 
daer de godtloofe Koningh Jojakim tterft en onbegra= 
ven wierde wech geworpên „ daêr 3023 Joden na 
Babet wierden gevocrt, 2 Pat. 36. 6. Jer. 52. 28. 
XI. Van Nebucadnezar den Koningh te Babel, daerde 
Koningh Fechonias met alle Inwoonders , im de 18000 
menfchen, waer onder oock de Propheet Ezechiel 
was , na Babel wierden gevoert, 2 Reg. 24. 10. 
2 Paral. 36, 9. En van dees tijdt rekenen. Feremias en 

B 2 Ezechiel 



Bo Befchrijvinge van Jeruſalem. 
Ezechiel de Babylonifche gevangen is. XII. Van Nobucads 
nefar de Koningh der Chaldeen ingenomen, die den meyn- 
eedigen Koningh Zedechiam gevangen , fijne oogen uytge- 
fteken , en van fijne kinderen jammerlijck heett berooft , 
zReg 25 1.2 Paral 36 17. Jer 39 1. enc.52.4, Dochis 
daer na van de Joden, alffe uyt de Babyloni{che gevangenis 
quamen , weder opgebouwt , en daer na van Nehemias 
uyt den ftamme Davids binnen 13 jaren met Ringhmue- 
ren weder omflooten. XIIl. Van Bagóa Kamerbewaerder 
des Konings in Perfiën. XIV. Van Alexander Magnus met 
goet verdragh ingenomen , alhoewel hy in fin hadde de 
Stad en Tempel tc verwoeften , maer de Hooge - Priefter 
dadduah quam met alle Priefters in haer Geeftlijck gewaet 
geciert „ en ftilde den toorn Alexandri, dat hy van fijn paerd 
af klom, ep vieldePrieftertevoet, Ioſeph. l. 9. Diodor. l. 19. 
@ Curtisl, 4. dre. XV. Is fy ingenomen van Ptolomeus 
Lagas, Koningh in Egypten : als Zofephus, Philo,en Eufebius 
melden. In defe belegeringe zijnder 120000 Joden gevan- 
“gen na Egypten gevoert. XVI. Van Antiochus Epiphanes 
Koningh in Afia , die foo jongh als oud in de 8oooo liet 
doot-flaen en verworgen, 40000 gevangene met figh voe- 
rende, en wel 8oooo verkoopende, plunderende de Stad en 
Tempel met alle heylighdommen en koftelijckheyd, daer hy 
mede wech trock, 1 Mach. 1, 21. 2 Mach. 5. 11. oock Je= 
ed &c. XVII. Van Apollonio uyt des Koninghs Antiecht 

evel op den Sabbath , en plunderde de voornaemfte placte 
fen, en verbrande en voerde wijf, kinderen en vee wegh, 
1 Mach. 4. 36. Waer van men de boecken der Machabeen _ 
kan nalefen. XVII Van Antiochus Eupator , 1 Mach, 
6. 17, 48,51, &c. 2 Machab. 13 1. XIX. Van Powmpejus 
in den twift tuffchen Ariffobulumen Hircanum , gebroeders, 
waer in. 129600 zijn om gekomen Jofepbus en Iuſtimus. 
XX. Vanden geltgierigen Marco Craſſo, die als hem van Elea- 
zar een ftuck van 750 pont gouts, om hem te verfoenen, 
wierde vereert, ftal hy noch uyt den Tempel over de 10000 
Talenten, als Jofzphus. verhaclt. XXI. Van Pacor Koningh 
der Parthen. Want als Anigonus de Sone Ariffobuli „ Gefanten 
aen der Parthen Koningh Pacor had afgefonden , met aenbiee 
dinge, foo hy hem weder aen ’t Rijck mocht helpen, van 
1000 Talenten, en soo fchoone Vrouwen, indien-hy 

fijnes 
⸗ 



Befchrijve van Jerufalem. zr 
fijns Vaders Broeder , Hircanum mocht gevangen krijgen, 
fo treckt defe van de Stad Damafte, die hy hadde verovert, 
af , met sooos mannen na lerufalem, en nam de Stad op 
% Pinxfterfeeft in, verfloegheenige 1coo Joden, plunderde 
en verwoefte de Stad , nam Hercanwm den Hooge-Priefter 
gevangen, en liet hem neufe en ooren af{nijdene Zofeph l, 
14. Dien Caffius, &c, XXIL Is fy van de Koningh Herodes 
beftormt en ingenomen, die den Koningh Autigonum met 
45 zijner vrienden deed verwurgen, fulks dat het geflach- 
te der eAfmoriters of Machabeen geheel is uytgeroeyt gewore 
den , gelijck lofephe l. 14- en Egefippus melden. XXIII. Is 
defe Stad ten laetften van Titus Vefpafianus So jaren na Chri- 
ſti geboorte , ap’t Paefch Feeft , geweldigh ingenomen, 
daer wy in’t kort van defe fchrickelijcke belegeringe yet ſul- 
len verhalen. / 

Daer waren op dit Feeft over de 36ooovo Joden , uyt 
alle hoecken by malkanderen gekomen, waer door de hon- 
ger door ’t verbranden der voorraet foo krachtigh toenam, 
dat oock een pont out vervuylt hoy voor 128 Grieckfe pen- 
ningen wierde verkocht, ja wierde alles foo ongelooflijck 
dier, dat men oock miftendreek, fchoenen en foolleder , ja 
de kinderen opgegeten heeft: uyt welcke honger, ontítack 
een foo gruwelijcke fterfte, dat menige dagh over de 10000 
menfchen , en in een weke alleene, over de 6oooo men- 
{chen , toteen poorte wierden uytgedragen, en 6ooooo over 
de Stads-mueren geworpen, oock veele 1ooo lijcken opde 
ftraten onbegravenven in de huyfen bleven leggen. En zijn 
oock ontallijcke Joden onder ’e fchermuttelen met de Ro- 
meynen, en onder de oproeren en ftormen dood gebleven. 
Ten laetften is de Tempel op den 10 Augufti van de Roe 
meynen beftormt , geplandert, en in den grond verbrant, 
Hier zijn mede 18600 Joden verflagen, en over de 6000 
door % vyer vernielt. Daer na is defe Stad op den 7 ens 
Septembris ,‚ volkomen beftormt , geplundert, verbrant en 
foo gants verwoeft, dattet na de voorlegginge Chriſti, nict 

eene fleen op den anderen is gebleven. Na defe veroverin- 
ge zijn noch ontallijcke Joden vermoort, en over de zooo in 
vuyle rioelen verftickt en omgebracht, en wel zooo opge- 
fneden , die gout hadden opgeftockt , dat men daer in fochte , 
fulks dat alleen in defe Srad in de 1100000 Joden, en inde 

’ 
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22 Engels komen by Loth. 
— — niet minder zijn om ’t leven gekomen, wae 
van 97000 wierden gevangen, en eenige du yfenden de wilde 
Dieren voorgeworpen, en onder andere, 30 Joden om ce- 
nen penoingh verkocht , alfoo dat defe jammer nieten is uyt 
te fpreken, noch met bloedige tranen genoegh te beweenen, 
Maer ’t fchijnt dat God de Heere hare boosheyt. door fijne 
ftraffe , heeft willen vergelden , om dat fy foo veel on- 
fchuldigh bloet, foo der Propheten als Apoftelen „ ja oock des 
Heeren Chrifi felve, hadden vergoten ; ja daer fy noch hert- 
neckighroemden, fy hadden God daer aen dienft gedaen, en 
dat fy, als uytverkoorne kinderen Godes, het geenfins koſ- 
ten verkerven Dit hebben wy vooreen wonder willen ver- 
toonen, om de veranderinge der Rijcken, en in ’ befon- 
der defer Stad, die heyligh wierde genaemt, u te ontdec- 
ken, om de oordeelen Gods daer uyt te bemercken , en hoe 
hy om der volkeren {onden {ulcke fchrickelijcke ftraffen, de= 
fe Stad heeft laten overkomen. Maer om die breeder op te 
halen, was wel een eygen boeck noodigh, en zijn oock de 
oude Hiftorien daer van genoegh vervult. 

mm 

Engels komen by Loth ter Herbergh , en 
ondergangh van Sodomaen Gomorra, Genef. 19. 

Stemme: Maximilianus van Boffu. @f/ O God wy 
dancken dijner goet. @f/ Alsmijn ftondlijn, &c. 

A ILS Loth ín Sodoms pooꝛte fat / 
Sagh hp twee Engels nad ren / 

Dies hp eer biedigh bupten trat / 
Ep Wilt met mo bergad’ren. 
Hao fpzach/ blijft bp mp defen nacht / 
Waſt uwe boeten en flaept facht/ / 
En gaet dan uiwer firaten. 

z. Sp wepgerden wijl fp dees nacht, 
Op firaet ſich wilden houden / 
MWaer Loth hiel aen met aller macht / 
Sð tot hem Keeten fouden : 

Sy 



Sodomaâsen Gemorraasondergangh. 23 
Sp quamen tot hem ingegaen / 
Pp rechted haer een maeltijd aen / 

— Panougefuurde koecxkens 
3. Al eer fp fich noch tot den ruſt 
Begaben / quam't krtoelen / 
Der Sodomiten bol onluft / 
Met feer onftupmig woelen : 
Waer zijn de Mannen in u hupst 
Dit riepen fp geheel onkunfch / 
Dooꝛt / laetfe tot ons kumen. 

4. Loth floot de deure na hem toe / 
En riep wilt u bedaren / 
jn Broeders, Weeft dus niet te mae / 
En wilt dees Mannen fparen : 
ck heb twee Dochters die fijn maegd / 
t Schijnt dat gp na geen reden vraeght / 
Ep laet dees Mannen baren. 

5. Doch fp verhit in fond’ en fchand / 
De deure bzaechen open / 
De mannen ftaecken upt haer hand / 
Doch Loth wil tot hun loopen: 
De Mannen trocken hem weer ín / 
En flutten foo haer geple fin / 
En doen de deure flupten. 

6. Gods hand die nimmer is berkozt / 
Deed hun fijn kracht geboelen / 
De minfic tot de meefte Wozt 
Beel blint/ Dat fp ban ’t woelen 
Dermoept / noch kenden deur noch hups / 
En dit was haer een laftigh krups / 
Dat fp haer boostept ffaechten. 

7. De Mannen ſeyden / deſe ffad 
Sal God tot aſch vernielen / 
En haer te gronde maechen plat / 
Behoud dan uwe Zielen. 
A bzouw en dochters neeint ffrachs mee : 

Maer Loth Die fcheen noch ongeree / 
Dieslepdenf" hemnabupten. 

8, Behoud uleben / fier niet om / 
Maer keert u na de Bergen. 

B4 - Loth 
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‚Sodomaasen Gomorraasondergangh. ze 
‘Loth fep / om dat ick koom om / 
Ichb derft u ſchier niet bergen: 
Zaet deſe Stad foo na hier bp / 
hn fchupl-plaetszijn/ op dat ick bzp/ 

„Mier lebe ſonder bzeefe. 
9. De Sonnerces/ Wanneer hp quam / 

Ce Zoar met de fijne / 
Des Beeren gramfchap hy bernam / 
Die God daer liet ver ſchijnen 
De Stad ban Sodom wert met bper / 
En zwavel oberffulpt / en hier 
Dp ooch Gomorra mede. 

zo, De fleden Wierden om-gekeert / 
t Sewas op ’t belt bedozben / 
AI ’t bolck berfmoozt en oberheert / 
Die feer ellendig ſtorven. 
Loths Hupsbrouw keech om / Bang en naer / 
Dies Wierde ff in een Sour pilaer, / 
Dooꝛ aller menfchen oogen. 

II, » © waer De fond heeft overhand / 
» Gn’s Menſchen ziel genomen / 
„Daer achtmen Gods gebod noch fchand / 
„Daer fal fijn firaffe komen. 
» Als Godes toorn aen ’t woeden raeckt. 
» @an beant fp fchzichelijck en blaecht. 
» Wilt boog fijn gramſchap fchzoomen. 

3 Oth was een fone van Haran , de neve van Ta- 
rach en Saras broeder, en was ſteets by fijnen zwa- 

ger Abraham. Maer als hy aen fchapen en vee feer 
toenam, quam tuffchen de Herders van Abrahams en 
Lotbs vee, tweefpalt, fulx dat fy befluten van den ander 
te fcheyden, dies trok Loth naden Jordaen, daerna in 
% Ooften, en woonde te Sodom. Daer na als de Ko- 
ning te Sodom , van den Affirifchen Koning was-ge- 
flagen en alles had weg gevoert , fo heeft de ftrijcbre 
hant Abrahams hem weer verloft en zen fijn plaetfe ge- 
bragt : maer fy floegen defe-wonderbaerlijke verlof- 
fing in den wint, den by hare godloosheyt. 



26 _ Klachte Jeremie over Jerufalein; > 
En of wel Loth , als een Prediker det Gerechtigheyt, 
haer hunne fonden en boosheyt voor oogenhiel ;; fo ble- 
venfy halftarrig; waerover God twee Engelen van den 
Hemel affant, die te vooren: by Abraham waren geher- 
bergt, die ook Loth met fijn huysvrou, uyt de ſtat Sodom _ 
voerden, aleer God de ftadt met blixem, vyer enfwavel 
neffens de omleggende fteden en rijken dede vernielen. 

— 

Klachte Jeremiæ over Jerufalem. 
Stemme: Sal ick langer noch in heete tranen. 

A Ch! ſoo mijn oogh had klare beken / 
Eu ſtroomen alg een water vloet / 

Ick foud D'ellend niet konnen fpzeechen / 
Dan díe men Zíions Dochters duet, 
Sp fucht en hlaeght / en’t hert haer knaeght / 
Als zp gedencht aen deſe droebe ſtem / 
De nare klacht der Stad Jeruſalem. 

2, Sp fit nu als een Weeuw alleene / 
Die groot was onder ’t Hepdens bolk / 
Die alg Boeftinne blonk baar heene / 
Perkeben alg een hooge wolck. 
Sp fiten fleent / fp fucht en weent / 
De tranen vollen ban haer kaecken neet / 
En weet geen Dꝛiend / die haer fal traoften weet. 

3. Ach Juda is alree gevangen / 
Dan wegen groote Dienftbaerhepd / 
De Pepdenen haer fchzichlijck prangen / 
Met beel ellend en bitterhepd. 
Want Zions pad / lept woeſt / om dat 
Daer niemand komt op haer geheplight Heeft / 
En daerom fucht fp upt een droebe geeft. 

4. De Pooꝛten ſtaen Woeft en berlaten / 
Daer Peiefters fuchten om deeg Daet / 
De dochters fchjzepen boven maten / 
@m dat het haer foo qualijch gact : 
Haer Dpand ſtaet / en lacht upt haet / 
Cu ig geruft/ om dat Bod ong befoecht / 
Want pder ong ín fijne ziel ber bloecht, — 

fe GE 



Klachte Jeremie over Jerufalem. 27 
5. De Dochter Ziong ig af-genomen / 

Nhaer cieraet en heerligchhepd / 
daer Doeften vluchten / en fn feb zomen / 
Als Perren in een bzeemde Wepd' / 
Zijn ongeacht / als fonder kracht / 
Poozdes verbolgers wꝛeede aengeficht / 
Want al haer glants gefjeel bertreden licht. _ 

6, Jerufalem heeft fich verloopen / 
En zwaer gefondight voor den Weer / 
Sy beeft nu gantſch geen fchupl-plaetg open / 
En hierom fucht fp noch te meer, 
Spiseen bzoutw / cehfaem bol rouw / 
Ta die haer eerden achten haer onweert / 
En in haer naeckthepd fp haer rugge keert. 

7. » Als God fijn oozdeel wil unt· boeren / 
» Soo firaft hp Steden en het Land: 
„ Wet onderft gaet hp boven voeren / 
„En bzupcht foo fijn geftrenge hand. 
„Dan komter ach! Wee en gehlagh / 
„De Dꝛienden dan geheel ter zijden ſtaen / 
» En niemand treckt fich der benacuwden aen. 

8. „it dzoef gefchzep ban Zions Dochter / 
„Dat moet ong mee ter herten gaen / 
s Pp treurt gewis alg een berfochfter / 
»‚ Want fp met droefheyd ís belaen. 
„Maer die nu treurt / en’t herte fcheurt / 
„Derhooght God weer in hooge IV ajeftept / 
„Schoon dat ha nu geheel berftagen lept. 

Godlijcke vreughden. 

Stemme: Courante je meure; 

O God mijn breughd / díe ’t hert ín mp berheughd / 
En fleecht mijn bozft bol bper / fo dat mijn leben ſchier 

Perteert door min/ bau u feer foeten brand / 
O Heer! ulcer / ich als een hert begeer / 

Bied mp u hand, 
2, Gelijck 



28. Godlijcke vreughde: 
2. Gelijckeen hert / dat hier en daer bol ſmert / 

Derlanght na een Fontenn / om laven ’t dorſtigh beepn : 
Soo janch ick mee / tat mp uw Bodhepd beenght / 
De kroon en't loon / die gp foo ober-fchoon / 

De bzoomen fehencht. 
3. JRijn oogh dat ſteent en fiet ten BBemel-waert. 

Ichk frech mijn armen upt / en Goo u ſoet gelunt / 
Waer in ick mp oock ſterut verheugen fal. 
Jiu ijd berflijt / @ Sob! mp vooꝛts bebzijt 

Door ongeval. 

Chrifti aenfpraeck tot fijne Schapen. 

Stemme: Uyt mijnes herten gronde. @f/ Ghy Meden: 
blickers. @f/ Lacttmael gingh ick fpanceren. 

@mt ghp berdoolde weder / 
Ma mijue Schaepgkaop toe / 
En ghu die zwack en teeder / 

Bedzucht zijt ban gemoe : 
reet / treet / mijn Schaepkens aen / 
Die noch in ’t wilde zwerben / 
Seght / waerom wildg flerben& 
Ick Wijs u s lebens baen. 

2. Ick ſalu nopt vergeten / 
Schoon of eens moeders hert / 
Paer Lindjen had berfmeten / 
In dood / elleud of ſmert: 
Ghn fraet in mijne hand/ 
Gezegelten geſchzeben / 
Ick wil u nopt begeben / 
Shy zijt mijn waerde pand. 

3. Ick hadde flechts mijn oogen / 
Een wepnigg afgekeert / 
AB aer mijn haud bol bermogen / 
Heeft u gena berteert : 
Met eeuwige gena / 
Bil ick u weer erbarmen / 
En ober u ontfarmen / 
Want ick fieetg vaerdigh ſta 

4. Beheert 



Chriftiaenípraecktot fijne Schapen. 29 
4. Bekeertgnudooz boete, 

Dan beeeckt het hert in mp : 
Ick wil’t geficht berfoete / 
En flellen u weer bzp : 
Ja waer u fand’ alg bloet / 
En karmozijn bebonden / 
Ick delgh upt uwe fonden / 
Apt een beweegt gemoet. 

s. Gek heb geen welbehagen / 
In 's armen Sondaers dood / 
Op dat hp niet bertzage / 
och ſterve in dees noot / 
Maer dat hp fich beheer } 
En't boofe weefen hate / 
Mant ich u niet berlate 
doch denck u fonden meer. 

6. Ick Wil af u misdaden / 
Af waſſchen wit alg ſneeu / 
En wil u weer berfaden / 
Met ware ruft en bzee : 
K Wil alg eer Moeder doet / 
A droeve Ziel berguicken / 
En lofien upt de firichen / 
Dan fond’ en Belfche gloet. 

7. Beheert u dan van herten 
Met tranen en geklagh : 
Gedenckt aen mijne merten / 
En aen dien dzoeven dach / 
Daer ick deu bitt'ren dood / 
Heb om u fond geleden / 
@n God boazugebeden _ 
Poen ich aen t Krups flont bloot. 

8. Ick ben de wegh ent leben/ 
De waerhepden Gods Woozd / 
Wilt u tor mp begeven / 
En deinght dooz d'enge Poozt. 
Ick ben dat ware Licht / 
Al ’t dupfter moet berdiwijnen. 
Als myne Don komt ſchynen / 
Coon ick een foet geficht. 

9. Greet 



30 Ma fuur het foet. 

9. Ereet dan met blijder zielen / 
Cot uwen Werder aen / 
Die fal De fond bermielen / 
En als kaf doen bergaen : 
Wp fal u bꝛeught booz rouw’ / 
Met witte kleeders cieren / 
En uwe ziel beſtieren / 
Blijft ghy hem flechts getrouw. 

r en 

Nafuur het foet. 

Stemme: Hoe fchoon licht ons de Morgen-far: 

A IL eer men boog een ſober Toon / 
Perkrijgen kan De eere kroon / 

Wat maet een Krijghs-man lijden ? 
Dan honger ; ongemack en vorſt / 
Ja wonden/ flagen/ Hett’ en Doest / 
En tot den bloede ſtrijden? 

Aleer / hem D'eer / 
Boog fijn ſlaben / en fijn Draben / 

Werd gegeben. 
Woe fuur balt den menfth fijn leben? 

2. Wat moet een Schipper op de Zet / 
Al lijden op een fchozre vee : 
Ger hp vaecht in de haben 4 
Ho moet Dooz bancken / Klip en ſand _ 
Dooꝛ ſtorm / en fchip-bzeuch op De ſtrand / 
In beel’ ellende flaben ; 

Eer bp / komt bly / 
Dooꝛ de baren / heen gevaren / 

En teländen / 
&er hy't ſchip verloſt ban * ſtranden. 

3. Wat moet cen Ehziften al uptſtaen / 
Die broom Wil dooz de werelt gaen / 
En na deu Wemel ſtreben? 
Bn moet ſijn vleeſch ens werelts luft 

Betem⸗ 



Na faur het foet: 
Betemmen / en doog veel onruſt / 
Sich God gantfch obergeben / 

Maer ban/ hy dan / 
Padit lijden / ſal verblijden / 

En dooꝛ hoopen / 
aa ſijn ruſt en bꝛeughde loopen. 

4. Wem ig de kroone ingeklijft / 
Die tot den epnd bolftandigh blijft : 
Pant hp fal die verwerpen / 
De fal in fijneg baders Chroon / 
Aenhooren fieets der Eng'len toon / 
En alle vꝛeughde erven. 

Deeg kroon / en t loon / 
Sal God geben / na dic lesen / 

Iet berblijden / 
Die booz hem bolftandigh lijden. 

s. Wier meed’ Geeft Paulum fich agr 
Als bp fijn kamp met groter bzꝛeughd / 
Wad tot den epnd bol ſtreden ) 
Zijn loop bolbzacht / ’t geloof gefont 
Behouden tot der laetfter ffont / 
En God daerom gebeden :- 

Dies hp / viep b2p / 
Au dees kroone / mp foo fchoone 

Ys gegeben gegeben / 
Macht ick Die in ’t eeuwigh leben. 

6. Wp moeten dan in krups en pijn/ 
Oock tot het epnd bolftandigh Sijn / 
En in geen noot bezwijcken : 
Maer kampen eenen goeden kamp / 
En firijden tegen ’g werrelts ramp / 
Eu niet ban God af-wijchen : 

Wie wind / die bind 
Deel klepnooden/ Die de ſnoode 

Biet genieten ; 
Mant hp drinckt upt 's emels blieten. 

7. Indien de menſch om fober loon / 
@m een verganckelijcke kroon / 
Soo beele nioet berdzagen ; 

3 Mi let | 
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35 Gefücht tot Godt; 
Doe foud dan een Chriſten Menſch « : 
Die fiet op een beel hooger wenſch — : 
Geen beter Kroon najagen? 6 

Een loon / een kroon / 
Die ſal duuren / t'aller vuren / 

En ſteets bloepen. 
Taet ons u gena toe vloeyen. 

Siet de Mufijck-Nooten in de Bellerophon „ Fol. 3%. 

Gefucht tot Godt. 

Stemme: Rofemond die lagh gedoken. 

(5 Foote God die my het leben 
Hebt gegeven en u Wooꝛt / 

Sch kan uniet meerder geben / 
Als mijn ziel, Die u behoort / 
Een genegen Offerhand / 
Die in uwe lief De brand. | 

2. Ick kan doch niet tot u beengen/ 
Als eeu feer beladen hert / 
Wilt dan Veere doch gehengen / 
Dat u dit gefchonchen Wert / 
En een neer geflagen geeft / 
Die voor uwe gramſchap bzeeft. 

3. ch verſtout mp dan te treden / 
@p u waagden u genac7 

oog u Chꝛroon / dDaog mijn gebeden / / 

Schoon ick noch bol zwachbept gae : 
U genaed is mp alleen / 
Crooſt in alle mijn geween. 

4. Lijf en Ziele zijn berflagen/ 
Als ge flechtg u bmger roert / 
En befoecht mp in mijt dagen / 
Baer qu mp ten ruysweg boert. 
» Yrupsaldunckt het ong een pijn/ / 
Is der Zieten Medechn. | 

s. Wilk 



Trooſt in kruys en nooden; 33 
5, Wilt u trooſt mp niet onttrechen / 

Want díe ig al mijn bermaeck / 
Wilt in mijne Ziel bêr wecken 
Awen geeft Daer ick na haeck. 
Wilt gp dat ick herder gae / 
Blijft bp mp met u genae / 

6. Ick wil nujne ffraffe dragen / 
Want ich heb / booz u / migdaen: — 
Hooꝛt mijn fuchten en mijn klagen / 
Bant mijn ziele ís belaen : 
Gs’tuWeeroochaengenaert) 
Maechkt mp baerdigh/ doch bequaem. 

7. » @pentdan/ O Weer! uooren / 
„En ontflupt mijn droebigh hert) / 
„Dat het mach de bꝛeughdꝰ aenbhoorern / 
„Die ban u gefchoncken wert : / 
„ ®an fal ich de Medecijn / 
» Binden booz mijn ſmert en pijn. 

Trooſt in kruys en nooden. 

Stemme: Waerom bedroeft ghy u mija hert ? 

W Aeromzĳjtghr/ @ Menſch! ontcuft / 
v Dat ghp ontrooft uepgen luft / 

En guelt u dagh en nacht 3 
Weet ghu níet dat in ongebal / 
Gen klaerder Son oprijfen fal: 

2. Tent ghy niet der Pzopheten woozt / 
Panu foo menighmael gehoozt? 
Dat Bod u wel bedzoeft / 
Maer dat hp fich weerom ont-farmt / 
En u met fijn genaed’ om-armt * 

3. Wien God de Heer berbinden wil / 
Die houde fich geruſt en ſtil/ 
Want hy flaet en genceft / 
Ean fchencht eerft bitterheyt / dan breught / 
u ongeluck daer na geneughr, 

& 4s Want 



ad 

— 

Trooſt in kruys en nooden. 
4. Want dit is Gods rechtbeerdigherd 

Die eerſt den menſch te geondetepd/ d);·; 
Eer dat hp hem berhooght : 
Hn fchencht eerft in den flechten wijn / 
En laet de menfchen treurig zijn. _ 

5. De Werrelt heeft een ander fin / 
Die fchencht den beffen wijn eerſt in / 
Dol weeld’ en Dertelhepd ; rs ’ 
Maer d' upthomft boert ons in den nood / / 
Tu treurighepd / ellend’ en dood. ager 

6. Job fat in groote treurighepd / 
En febeu jaer bol herten-lept ; | 
daer hondert beertigh jaer / 
Gaf God hem weer fijn Dee en Gout / 
“Ja alle dingen dobbelbout. 

7. Was David niet tien jaer ter blucht / 
In ballinghſthap in quaet gerucht / 
Eer hp na beertigh jaer / 
@uam weder in ſijn heerlijckhept / 
Nen Koninghlijcke waerdighept. 

8, Was loſeph niet ín flechte fand / 
Als hp berliet fijn Daderland / 
En dertigh jaer in krups: 
Maer Dit ſtreckt hem tot bzeughd’ en leer / 
En tot fijns Ouders fut en eet. 

g. Tobias was eerft arm en blind / 
Men meft hem lepden als een kind / 
Godgaftgefichte weer: 
Doen leefd’ hy vijch en welgegoed / 
En had een ſtil en facht gemoed. 

to, Eer God den menſch ter eeren beenght / 
Wp hem eerſt krups en lijden fchencht / 
Doch hier op volght het foet ; 
Want God berlaet nopt deſen Man / 
Die fich op hem vertrouwen kan. 

Siet de Mufijck-nooten in Urania of Hemel- 
fangh, Fol. 162. 

David 



David worden van den Propheet Gad 
_drieftraffen voorgeftelt, 2 Saim.24. ro, 11. 

Stemme: Pfalm 9. Heer ick wilu,&c. 

G @ds toorn ontbzand’ op Ffraël / 
Dat tegen fijn woozden bebel / 

Ontfagh noch ſtraf noch harde flagen/ / 
Dies drzijghd· haer God met zwart plagen, 

2. Sier ober pozd’ hp Davic aen / 
Bs foutot Irels Stamme gaen / 
€En Judaes, en haer macht opftellen / 
Naer monft'ren en al °t krGgs-bolch tellen, 
3. Alst was geſchied wierd Davids hert 

Gantſch ober ftulpt met rouw en fmect ; 
Want hp boeld’ in fijn ziel De ſteken / 
En ’t wzoegen ban fijn felfs gebzeken. 

4. Geh heb gefondight boog den Beer / 
peach hp ep firaf mp níet foo feer / 
Heem wegh de migdaed en mijn ſonden / 
Die ick mp dwaes heb onder wonden. 

5. Beg morgens quam des Heeren Woozt / 
Cot Gad, en fep/ feght David beozt / 
Dat hp een upt drie firaffen kiefe / 
Wil hp niet Bodeg gunst verlieſe. 

6. @fdat de dierte feben jaer / J. Straffe, 
A bolck berflind’ in dit gevaer / 
Dooꝛ t ſcherpe zwaert Ban hongers nooden / 
Dat op ’t gebeente haer fal dooden? 

7. Of dat ghu Wilt drie maenden langh / 1. Straffe. 
Doo °g vpands wapens bluchten bangh/ 
En zwervende alg ballingh zweben / 
In fchzich en bzeefe ban het leben? 

8. Of dat de peft drie dagen fal / AUI. Straffe. 
Haer fepffen flaen / in dít geval / 
En fcheeren af Den dzaet der geenen / 
Die in u oogh foo prachtig ſcheenen? 

Ë z 9. Upt 



ee 
— 

—
 

—
 

—
 

—
 

—
 

—
—
—
 

M
E
N
 

M
e
 

E
e
 

M
E
 

M
E
 

M
T
 

E
E
 

M
E
 

M
E
 

R
E
 

D
a
e
 

m
e
e
 

m
m
s
 

En 

ed
en
 

da
an

d 

Rs 
00E 

— 

— 
U 

36 David worden van den Propheet Gad 
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drieftraffen voorgeftelt. 37 
g. Apt defe dzie kieft wat u luft. 

ABjnzieligbanghengantfchontrufi/ / 
Sprack David , ghy zt Weer genadiah/ / 
Be menfchen wzeed en feer moozdadigh. 

10, Ick wil niet ín der menfchen hand / 
My obergeben tat mijn fchand ;_ 
Maer hieg dat God mp wil kaftijden / 
Want hp kan mp hier na verblijden. 

15, Wier volghde Godes ſtraffe na / 
Dan Dan af tot aen Barfeba , 
Daer Bod ſeventigh dupfent zielen / 
Dooꝛ Peftilentie liet vernielen. 

13, oen d'Engel Gods fijn zwaert upttoogh / 
> En had na Jerufalem ’t oogh / 
Doen rouwd' Het God: Goud af u handen / 
Det ig genoegh / berfchoon de tanden. | 

13. Goch David alg hr d'Engel fagh / 
Deed’ in fich ſelve groot geklagh: 
Ach Beer | wat heeft Dit bolck bedzeben 2 

‚ Laet defe fchapen doch bp ’t leben. 
44. Ick heb geſondight / keer dit krups / 
Beſoeck mp in mijns Daders bups / 
Derſchoon dit bolck / Wiens diepe wonden / 
Hun / door mjuguaedt/ zijn toegefonden. 
575 · Boch Gad fpzach David aen daer naer / 
Gaet bouwt ben Peere een Altaer / 
En offert danchfeggingh en beden / 
Pat hu Líraël berloft heden. 

‚_2.Sam. 24. 9. Foab gaf David de monfier-rolle des 
zolcks, en waren de Ifraëliten , achtmael hondert duy- 
en ftrijtbare mannen, die het zwaert uyttogen, maer 
le mannen van Juda waren vijbnael hondert duyfent 
nannen, fietoock 1 Chron. 21. 9. 

— —ñ — — — — — —— —— — 

€ 3 Seigrorn — 



38 Salomon wordttot Koningh gefalft. 
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dost | 39 

Salomon wordt van Nathan en Zadok, 
tot Koningh gefalft, 1 Koningen 1.32, &c. 

Stemme: Pfalm gs. Die in Godes bewaringh , &c. 

A L$ David ouden afgemat / 
42 Berkleumt wag mu fijn leden / 
En naeuwlijckg warmte bp fich hadt / / 
Soo wierde hem gebeden / d 
Hyu fou tot dienft een ſchoone maeght / 
Perhiefen am te warmen : 
Abifach wag ’t die hem behaeght / 
Om ruſten ín fijn’ acmen. 

2. Adonia fpzach/ des Roninghs kroon 
Moet nu mijn hooft bedechen / 
En fittend’ op mijns Daders thzoon / 
al ick tot Koningh ſtrecken. 
Hy flelde Daer een gaftmael aen / 
En noodighd’ fijne bzinden / 
Op datſe met hem onbelaen / 
Ge famen fich verbinden. 

3e Als Nathan quam bp Bathfeba, 
Ontdeckt' hp haer dien handel / 
Dan Hagits. Soon Adonia, 
En fijn bedeckte wandel. 
En hoe hp na de Kroone ftack / 
@m Salomon te weeren / 
Died hp haer riet / fp foude firack 
ich tot den Koningh keeren: 

4. @nfeggen hebt ghy Honingh niet / 
aap met een eed gezwooren / 
Dat Salomon dit hoogh gebiet / 
Bae u fal toebehooxen? 
Waeram íg dan Adonia, 
Cot Koningh uptberkoorent 
Dit ig wat nieuwg/ fpzach Bathfeba, 
En’ hlincht bzeemt ín ong ooren. 

5. Cerwijl fp boog den Honingh ſtont / 
@uam Nathan ingetredeu / 

€ 4 Die 



40 Salomon wort tot Koningh ge falft, 
Die ftrachs al dit gehenum verbont / 
Yen David gingh ontleden: 
Dies zwoer hp noch een Dieren eed / 
Dat Salomon fout erven / / 
Sijn Lroon en Boninchlijche Kleed / 
Wanneer hp quam te ſterven. ek, NE 

6. Be Honingh riep De *Príefters in * Nathan en 
En fpzack neemt mijnen + Aaone / Zadok. 
En fet hem op mijn’ Ezelin /⸗ …t Salomen 
En falf hem tat de Liroone; naats 
Bant Salomon fal op mijn ffoel/ - 
Gantſch lfraël beftieren. 
Sy falfden hem. Daer veeg krioel 
Dan pijp en trommel tieven. 

7. Adonia was feer beducht / 
Met Joab, doog dit woelen / 
Doch Jonathan fepd’ hunt gerucht / 
Dan al dít groat krioelen : 
Pp fprack / u bzoeder Salomon, 
Geſalft is tat een Honingh 
Dan Nathan bp den beech Gihon, 
En fit op Davids wooningh. 

8. ’t Was al geluch / B Salomon : 
God wil urijck bermeeren / / 
Dat gp maoght blincken alg de Son / 
Aet wijshepden met ceren. 
Gelooft zu God / die fonder tal / 
Spzach David , k fie booz oogen / 
Wie dat mijn ſtoel beheerfchen fal : 
Tof Bod Lan groot bermagen. En 

A Donia was Davids vierde Soone van Hagsth, defe 
trachtede na ’t Kon ‚ maer als hy verftont 

dat Salomon, door bevel Davids was gefalft, vluchtede 
hy van % gaftmael, en greëp aen de hoornen vanden 
Altaer. Daer van hem Salomonliet halen, en vry na huys 
gaen. Maer als hy Abifach tot fijn Vrouwe begeerde, 
liet hern Salomon dooden. 

Salomon was een Soone Davids „ uyt Bathfeba. 

er. 

en 



rat 

Men moet door veel verdruckingen in 
het Rijcke Godts Bac, Alor. 14.22. 

STemMi 

Achfchoone.Nymph befiet een machtigh Koningh. 

Er Seen 
% S langh boozfept / die in EE Aich tail 

Ge-ffa-de wed — — — 
SIZZE ne nn — Teer erat: 

EERE — — — — 

treben / ——— ben — gille — nao! 
leeden / Boldzoefhepdten ghe- ween: 

EEE — 
De werrelt is geheci in’ quaet gelee -- di | 

——72 EEE SENS nr — —— — — 
— — ⸗ — — — — — — — 

— — — — — 
— — — — —— — 

—— En — — — 

— de EEE u — moet / 

ite 
En kampen tegen bleefch en bloedt / 

ES Ee 
alle wegen. 

2. Wanneer ’t gemoet lept ſorgeloos te flapen / 
Dan treed de Dpand aen / 

Als hp dat bind / gautfch founder weer en wapen / 
Dan wil hr ong berfiaen / 

®an fpzept hp upt fijn — en — ijn lagen / 



4 Men moet door veele verdruckingen , &c. 
Om foo den Menſch / Die weeldzigh leeft / 
En fi fc tot alle luft begeeft / str 

(tijd te * 

3. Ghp moet daerom / u ſrhutwacht ſtellen bupten / 
En opu hoede ſtaen / 

En een fchans rontom u berte ffupten / / 
Ger Dat hp u taft aen ; 

Want foo ghy hem geeft eenigh boordeel ober / 
Soo valt hp met fijn boos geſin / 
Cot uwe Ziel en poogten in / 

SGelijck een roover. 

4. Want hy ig loog en loert í in aieoechen 
* poe dat hy wberblint: 

Ip gaet rontom gelijck een Leeuw te ſoecken / 
Hoe dat hp u verſſint: 

Pp toont u ſtracks de wervelt met haer RN 
_ Daer bleperp en ſchoone fchijn / 
Die hp Daer na beloont met pijn / 

En rooft u ruſte. 
5 Ghy maet dan niet bezwijcher ín ee fijven, 
Maer een trouw Fidder zijn; 

Want daag t gebed / Daag wederftand ín ’t ijden / 
Berdzijftdetijdupijn: :· 

Of ſchoon de vzucht des werrelde ſtaet ín ’ blooſen / 
En lockt u dooz haer ſchoon geſicht / 
Hou ſtand / God komt die u berlicht : 

De tijd baert Nooſen. 

7. „U Tichaem is een Cempel ban den Heere / 
En fijn geheplight graf / 

» Baer hp in woont, Dies ſult goe u verneere / 
„Eu mijden 't aertſche dzaf. _-— 

„Der booſen reuck / Die ſtinckt boog Godes oogen / 
„ Want ha der boofen wefen haet / 
„ Cn wie dat fich daer op berlaet / 

„‚ Mint fich bedrogen. 

7. Want onfe Heer / de wacrbept ig en ’t eben / 

Het licht dat ons verlicht / sd 



Er De blinde Bartimus. 43 
Hy Kan alleen ong trooft en hulpe geben / - ad 

Maer dooz ong bpand zwicht. | 
Is hp met ong/ Wie han ons weder ffreben? 
Bant Chriftus onfe Beeren Hooft / 
&al díe hem volght en hem gelooft / 

_ Gier noopt begeven. | 

Deblinde Bartimeus, Marc. 10.46. 

Btemme: Dies eſt Laztitie. Of/ De dagh die is foo 
vreughderijck. Siet de Mufijch-Nootenin _ 

Luft tot Wijsheydt, Fol. 105. 

tig ’t eed'le Sonne · licht / 
Een gefchench van boven; 
Dat ín ong veel vreughde ſticht / 

Om God fieets te loben: 
Maer alg ons het Hemels hooft / 
Woꝛrd ban Bod den Peer berdooft/ 
Staen ons’ oogen dupfler / | 
En fp derben al het ſchoon / 
Dat de Memel stelt ten toon / 
t Is alfonder lupfter. 

2, @ohpeedele geficht / 
Schoonfte ban ons finnen/ 
Wie fou doch dit Hemels licht / 
Miet in t hert beminnen? 
Siet hier Bartimæus aen / 
Die fijn oogen dupſter ſtaen / 
En berdooft ban 't wefen /- 
Daer ons fchoone Son’ ín fpeelt / 
Als fp ons beel vrzeughde deelt / 
Hoogh bp ong gepzefen. 

3. Chriftusgaend’ upt Jericho, 
et cen groote fchare / 
t Timæi blinde Soon / 

Bp de bedelaren / 
Xen 



44 De blinde Bartemæus⸗ 

Nen den wegh / diet hoorde ras / 
Dat hier onder Jefus was / ik 
Atrecht’ ha upt fijn” armen / 
Kreet / O Jefu Davids Soon! 
Die daelt npt uw's Baderg troon / / 
Wilt mijns doch ontfarmen. 

4. Schoon men ſtraft' hem ban Dees daet / 
Breet hp noch te meerder : 
Jefu Davids Soone gaet 
Dau u knecht niet beerder : 
Jefus Die Daer ftil bleef ſtaen / 
Btep hp foude tot hem gaen: 
De blinde is berfcheenen / 
Heeft fijn mantelafgelept; 
„Cen gaf hoop’ en goed’ befchent/ 
Wat Chriftus mocht berleenen. 

5. Jefus fiend’.den blinden JRan/ 
Spzach wat ’s u begeeren? 
B. Mijl ich *t licht niet ſchouwen kan / 
Dat ghjp ’t wilt bereeren. 
J. Greet dan aen ſprack Jefus boe / 
Weeſt getrooſt en wel te-moe : 
t Geloof heeft u genefen.… 
H geficht ig Weer gebzacht/ 
Woud dit altijd ín 't gedacht / 
Wilt God danchbaer wefen. | 

6. Wier op bolghd’ hp jeſum na/ 
Tettend' op fijn wegen /- 
Dat hy had / door Gods gena / 
Dit gefchenck verkregen. 
„ Die ban Godt genefen zijt / - 
„Dolght hem im de Ziel verblijt / 
„En roemt fijne daden / 
„Werpt ban u’tgeen ubelet / 
Dolqht altijd des Weeren Wet / 
„Singht van fijn genaden. 

— — 

Weeſt 



Pr - 

…_ Weeft voorfichtighals de Slange ‚ en on- 
noofel alsde Duyve, Matth. 10. 16. 

Stemme: Alsick uyt wandelen ga, @f/ Fortuyn 
eylaes pourquoy. E 

O P dat wp recht befpien / hoet in de Werreld gaet / 
Daer toe wijft Chriftusaen / een feer heplfame raet / 

Dat wp boogfichtigh zijn gelijck de Slange doet / 
Onnofel alg een Duyf, upteen oprecht gemoet. 

z. Wie dit te vecht betracht / heeft een goe’ gront geheyt / 
En bieram Chriftus ong oock tot de Dieren dept / 
Vat wp de Dieren aect opmercken en berftacn / 
Opdat de menſche fou op rechte paden gaen. 

3. De bzeefe Sods alleen / fal onfe wijshept zijn / 
Op dat wp ’t fondigh pad gntblieden alg venijn / 
Want dit 's der Slangen gert / Dat hp fijn ooren ſtopt / 
Doo2 des bezweerders fte’ / hoe feer hy tiert en klopt. 

4. Stopt ghp u ooren oock boog alfe geple luft / 
Vooꝛ ontucht / dertelhept / enn Wat de Ziel ontruft / 
Door pdelGept / en pracht / boor der Sprenen ſaugh / 
En voight altijd den toon der Goddelycke klangh. 

5. Sp ſorght wel voor hacer hooft / daer fp haer wijshept 
toont : 

Sozabt hr oock boor u Ziel; Waer in u ruſte woont; 
Want alg de Ziel / t hooft niet na de reden tilt / 
Dan flaept de eed'le Ziel en ’t hooft Dat loopt in 't wilt. 

6. Sp kan haer oude hupt / vernieuwen jaer op jaer : 
Ereckt oock ’t oud? ſuprdeegh upt en macht u reyn en klaer / 
En woꝛd alg een nieuw menſch / verheerlyckt inden geeft : 
Mie d' oude menſch vernieuwt / herfchept fich ín een beeft. 

7.8’ Is wacher / want geen flaep bevangt haer fel geficht 
Als fp haer bpant mercht/ fp ſtracks haer voorhooft licht: 
Weeft ghp vock op u hoed’ / en ſtaet ſteets op der wacht / 
U Dpand / alseen Teeuw / loert op u dagh en nacht. 

8. Dus let wel opu ſtuck / booefichtighept u paft / 
@y dat gp Lan de fond’ noch werreld Werd verraſt; 
Want onboorfichtigtept beengijt meuigh tot den bal/ 
Hy loert alg Argus doet / Die u bevechten fal, 



46 Weeſt onnoſel als de Duyyem 
DE Poëten verfierden , dat Argus hondert oogen 

hadde, waer mede hy alleskoff befpieden. En dit 
is de werrelt en de fonde, die ons van allekanten be- 
vechten. En hierom feyde Petrus , dat de Duyvel ront- 
om ons gaet als een briefchende Lieeuwe, en foeckt wien 
hy mach verflinden, 1 Petr. 5. 8. 

Siet de Mufijch-nooten in Bellerophon, Fol. 132. 

Weeft onnoofel of ongevalfcht alsde 
Duyven, Matth. 10.16. 

Stemme: Nu leef ick in’t verdriet, Als bet voor- 

gaende. (Of / Fortuyneylaes pourquoy. 

W Elhem ín wiens gemoet geen balshept plaetfe bint / 
En díe is in het guaed alg een onnofel Kind / 

En fraet gelijck een Belt geharnaſcht tegen 't quaet / 
Als die upt liefde Gods alleen De fonde haet. 

z. Deeg is gelijck een Duyf, alg fonder nit of gal / 
Die int abfijn bedzijf fich oprecht dragen fal / | 
En fpzeechen met den mond gelijck het herte meent : 
Pet herte met den mond/ Die Dienen t’ ſaem vereent. 

3. Wie gladde woorden geeft / Waer binnen fchuplt bes 
mnnijn / 

Die loert flechts op berraet / dooz een gebeynsde fchijn / 
Daer — de mout wel ſchoon / maer ’t hert wat anders 

denchkt: | 
® twee! Wie doog bedrogh fijn eben naeſten krencht. 

4. Wer Bupf ken nimmermeer fijn even naeften fchent / 
Wet heeft noch fcherp geweer / nach wapens daer ontrent / 
Daer meed’ hp fcheurten bijt / en rooft eens anders goet : 
Weest ghy ooch foo vernoeght / meteen geruſt gemoed. - 

s. Ger leeft eendeachtelekk en bzeedfaem met fijn ga” / 
Heeft foo met u Gemael / en bolght het Dupf ken nae Becht 

3 



Pâulus-zijnde met Barnabas „ &c. 87 
vin in dit Dier / Get foecht noch twiſt noch 

AECH 5 77 Barna \ pe 

Zitghp een Chziften menfch/ laet dit zijn u bermaech. 
6. Be Lijdfaembept u voeght / Want het is foo gefint / 
Het maeckt niet beel gebaer / ban fel geraes noch wint : 
Weeft ghp oock foo geaert eri ooght wet op Dit wit / 
Op dat ghp uwe Ziel in lGdfaembepd Gefit. 

7. Wet bzachtut den Olijf een bzeedfaem tepcheu aen / 
Wanneer het upt den Arck van Neah was gedaen: 
Woud ghp oock alrijd breed’ alg ‘reenigh oogemerch / 
Sn huys en Waer ghp zijt; eu inu Ziel een Kerck. 

8. Wet wag een Offerhand / men bzacht het op't Altaer / 
Daer Chritti hepligh hooft oock meed’ omfchadutot waer : 
Bzenght ghp oock d'offer aen ban een gebzoken geeft / 
Gen neergeflagen bert / behaeght God aldermeeft. 

9. En Chriftas noemt fijn Beupdeen Duyfken kupfch 
en reyn / 

Dat nedzigh is boor Bod en ín haer’ oogen klepn : 
Weeft ghp ooch nimmermeet / hobaerdigh / trots noch 

t . ffout: 
Gen nederige Ziel is Chrifto toebertrouwt. 

ro. Bemint d'annofelbept / en weeft alst Duyf ken doet / 
En zijt gelijck de Slangh boogfichtigh ban gemoed / 
En matigh defe twee / Dat Deens onnooſſe aect / 
Steets met voorſichtighent der Slange zp gepaert. 

Paulus zijnde met Barnabas te Lyfteren, 
weygert offerhande voor hem te 

doen, Actor. 14, 13. 

Stemme: Pal, 129. Vander jeughtaen , &c; 

A Ls Paulous was te Lyſteren om Gods Heer / 
Het Hendens bolck bzpmoedigh voor te dzagen / - 

ach hy een man / onmachtigh fitcen neer : 
Die Rreupel mag ban fijne kintſche dagen. 
4. {Ap ſtard' op hem en merckte fijn geloof / 
Dies riep hp lunt/ ſtaet recht op uwe boeten / 

De 



43 Paalus zijnde met Barnabas; &c 

De kreupel ſtracks ban breughde opwaerts ſtoof / 
En wandeld’ heen / boog elch Die hem ontmoeten: 

3. Alg ’t volck dit ſagh / Wat Paulushâd gedaen / 

Perhief haer ſtem ten Hemel na de wolcken; 
Sp riepen al / Wat wonder komt ong aen / | 
De Goden sijn gelijck alg andere bolcken, 

4. Sy zijn gedaelt en komen tot ons neet / 

Ja (a) Jupiter Die komt fich felf bertoonen/ / (a) Barnabas. 

(b) Mercurius wiens foete tongh en leet / (b) Paulus. 

us meer berheught/ alg al deg Roninghs Broonen. 

5. De Pꝛieſter Jupiters wag boog de poort 

@m twee gekranſte Oſſen daer te flachten / 

Cen Offerhand'/ om op Den Autaer vooꝛt / 

d Afgoden dienſt te plegen / foo fp plachten. 

6, Alg Barnabas en Paulus dit gelupt / 

er ooren quam / berfcheurden fp haer kleeden / 

En ſprongen tot de Schaer / en oberlupt 

Sp viepen/ ſtaeckt / O Mannen deſe zeeden. 

7. Siet wat ghy doet: Wp zjn menſchen als ob / 

Beert Goden; maer ong druckt oock beel ellenden : 

Beheert u doch ban Dees afgoderp / 

En wilt tot God een danchbaer offer ſenden. 

3, Cot God die leeft ban eeuw tot eeuwighept / 

Bie Hemel / Verd’ en alles heeft gefchapen / 

Die’t Pepdeng bolck / in haer uptfinnigbept / 

Heeft laten gaen / gelijck verdooide Schapen.
 

9. Mochtang zit ghy ín t herte obvertupght / 

Dat ghp beel goets ban Gode hebt verkregen / 

Bant al wat leeft oog fijnen Scepter bupght / 

gp fehonck u doch vzuchtbaren tijd en vegen. 

zo. Wet bolck berbit wil met haer Offer vooꝛt / 

Eu Barnabz en Paulo dat bereeren / 

aer fp ontruſt Die ſtilden't / Daoz haer woord / 

Dat fp van haer geen Offerhand' begeeren. 

11, Be Goden díe berdoolt / dees handel fien / 

Die rotten t” ſaem en vochten op de Scharen / pen 
| ie 



Vart Corneliusden Hooftman; &cì 49 
Dit Prálum met een hagel-bup ban ſteen / 
op na ter Dood / beſtormen en bezwaren. 

12, » &00 zijn altijd de Diengers Gods berjaegt / 
„Derbolgt / gedood / gefieenigt en beſtreden: 
» oo woꝛd altijd Gods arme bolck geplaegt : 
» Fa Chriſtus felf in fijn’ getrouwe leden. 

Van Cornelio den Hooftman der Italiaen- 
fcher bende, 4&or. 10. 

Stemme : Pfalm 130. Mijn ziele wilt den Heer &c. 

W El op mijn Ziel / en Wilt Gods goethept pzijfen / 
Die ober al komt fijne gunſt be wijfen : 

Die pder een komt noodentotfijnleer 
Komt hier en fiet Dees groote wonderheden / 
Die hp betoont aen fijne arme leden / 
@m haer te kronen, met een beter eer. 

2. Gen Engel Gods Cornelio quam berfchijnen / 
En fpzack tor hem laet alle bzees verdwijnen; 
Want od fiet aen u achmoes en gebed: 
En ſent daerom na Joppe uwe knechten / 
Eu fegt dat Petrus u Wit onderrechten / 
Ppiste hups bn Simon, hier oplet. 

4. Boch Petrus was op ’t huys ín fijn gebeden/ 
Daer ſich bertoond’ een kleet bol wonderheden / 
Cot deiemael toe, van alletlepe Dee / 
Met eene ſtem /-flacht Petre, eet ban allen 3 ’ 
Doch betrus ſprack / Peer! ick heb geen geballen / 
Want onreprig nopt ick in mijn monde dee, 

4. De ſtemme quam hem andermael ter oofen / 
En fpzack/ wat Bod gerepnigt heeft te vooren / 
ult gp niet maecken / dat Het onvepn 3u ; —* 
Gen derdenmael / ſoo quam ’t hem Weer vooz oogen/ 
Doen wierd het kleed ten HPemel op-getoagen / 
Dies Petrus wiert ban fijne twijfling ver. 

D 5. Godt 



so Van Cornelio den Hooftman, &c. 
5. Gods Geeft die fpzack / Dzie Mannen zijn benédert / 

Erecht ftrachs mer hen. Yr ſprack ror haer / wat reden? 
Sn fepden onfe Weer / Die Bode bzeeft / 
En oock bet maert ig onder alle Loden / OU er st 
Door d'Engel Gods bermaent / heeft ons geboden / 
Dat hp ufpzeechern mocht / ban Godes Geeft. 

6, Hp herbergd' haer : en trock met fijngefinde /_ 
Pau Joppe af/den Waoftman daer * te binden: * te Cefareen. 
Die al fijn maegfchap had bp een vergaert. 
Cornelius die quam haer ſtracks ontmoeten / 
En boog fich neer / en biel boog Petri boeten: 
Doch Petrusfprack / ich ben deeg eer” niet waert. 

7. Ick ben een Menſch / alg gp / ich foech geen eere, — 
Betaemt het Wel / Daticktotbeeemdenkhecre? _ 
Doch Bod heefc mp getoont / het onderfchept : 
Dies ben ich dock ſtracks tot u aengehomen / 
Mat is de faecht als ick Die heh vernomen / 
Dan ſal icku / ſtracks geben goed befchept. 

8. Cornelius verhaeld hem ſijn geſichte / 
Hoe hem een man ín heller glans omlichte / 
Met laſt / dat ich ſtracks tot u ſenden fou/ 
Op dat itk mocht upt uwen monde hooren / 
De waerheyt Gods / boog aller menfchen ooren / 
En blijven boogts in fijnen dienft getrou. 

9. Dies Petrus ſpꝛack / God heeft my willen toonen / 
Pat hp ig geen uetnemer det perfoonen / 
Naer onder alle bolcken Die hem bzeeft / 
En die der vecht werckt en gerechtigheden / 
Die is hem aengenaem: Dies Dooz gebeden / 
In fijnen dienft boogtaert bolftandig Weeft. 

10. „Miſtrooſtig menfch hoop ſteets op Gods genade / 
„Die falu oock als d'Hooftman feer beladen / * 
„Dertrooſten en u nemen bp der hand: 
„A falighept moet gp in bees en beben 
„Betrachten / en na Chritti boogdaetteben: 
„ Of anders ſoo berlieft gp 'thoftel pand, 

ee 
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Het dient den menfche al ten beften, 

Stemme; Van de chien Geboden. Heftop u hert, &c. 
@f/ Nerea {choonfte van u gebuyren, 

G Od heeft den menſch alleen gegeben / 
Dan goed err quaed het ouderſchent / 

Waer na hp rechten fou fijn leben / 
En mijden fond’ en pdelhept. 

2. Wet diend den menfchen al ten gocde / 
Wat God op d'aerd’ gefchapen heeft / 
Per zp tot beeugd/ of omte voeden / 
Al wat hier op der aerde leeft. 

3. Doch geene fchepfeig kennen bzeugde — 
atlieen de menfch heeft onderfchept / 
Die kent fijn weefen en haer deugde / 
Doe oe Pchepperg groote Maõjeſtent. 

Watje hebben / watſe geben / 
Da is om s menfchen wil gedaen. 

aer ban haer aert / natuur en lebven / 
aer konnen 39 niet ban berftaen. 
s. De Sonne, t Dee, het Wand en oane 

Daer kracht en deugde kent den Menſch /⸗ 
Sa watmen op der Verd mag noemen / 
Geniet hp wa zjn Wil en wenfch. Heet 

6. Wier vpt han hp dan * bemerchen/. 4 
Dat hu bet eelſte ſchepſel is 
Want hp kent God unt al rijn’ wercken / 
Alg ’t beeld na fijne Beeldenig. 

7. De menſche fie flechtg op fijn weefen / 
Dat na den Hemel is gefirecht / / 
Hier upt kan hp terſtont wel lefen / 
Woe al’t gediert na D'aerde trecht. 

8. Als hp ten Hemel beft fijn oogen / 
oo fiet hp Godes beerlgehbent/ / 
Ayn wonderwerck en ’t grootbermogen / 
Dat huheeft boor den menſch berept. 

9. Offiet hpopdecedle Ziele, / 
Hu fal Gods Beelt daer inne fien : 
2Daut al het aerdſch fal God vernielen’ 
Maer aen de Zicl fal ’t ir gefchien: 
* 5 



Om vergiffeniffe der fonden. 

Stemme : O men{che wilt gedencken. 

H Oederfich Heere treeden / met fonden oberlaen / 
En fozten mijn gebeden boog u en kloppen aen / 

Daer ick ben bol gebzehen/ foud ich dan tot u fpzchen / 
En op mijn wercken ſtaen? je WO 

a. A 5 * ick derf mijn oogen / niet cengten Hzemel 
aen —— 

Ick ben gantſch onbermogen / om op u pad te gaen / 
Stiert gy't begin en eynde / eu wilt mijn oog af wenden / 

Pan ’t geen mijn Ziel mag fcha'en. 

3. Ick koom dan neer geflagen/ upt een gebroken hert / 
Paru fijn klacht komt dzagen / bol inneelijche ſmert / 
Wilt gp dat Weer geneſen / 't fat wit alg wolle weſen / 

Als ’t foo gefupbert Wert. 

4. Want gp hebt doch gezworen / alg met een Dieten ech / 
Dar gp nietinutoo2n/ ‘tberloozen ſchaep bergeet / / 
Maer dat het fich beheere / en bolg u ſtem en leere / 

In bzolijckhept of leet. 

5. Gp wilt mf dan ontfafmen / en mp genadig zijn / 
Embangt mp ín Èarmén / @ Heer verlicht mijn pijn / 
Want ’s Daders milde zeegen / laet nopt fijn kind verlegen / 

Maer toont een foet aenſchijn. 

6. Dieg fult g& nier verachten / Die tot u fucht of klaegt / 
Gp kent Weer mijn gedachten / en hoe 't geweten knaegt / 
Bpuig veel genade; boog Die daer ig beladen / 

Enu fijn hert op-draegte 

7. Werp weg dan mijn migdaden ín ’ diepſte ban de Zee / 
En fchench mp npt genade / u Warz ruſt en bzee / 
Eu wilt mp boor omkleeden / met Goddelijcke zeeden / 

En alle deugden mec. 

8. Dat ich ín bafter haope/ ín” waer geloaf gegront / 
Dooꝛ Christum tot u iaope / cn ſteun op fijn verbont / 



De verdoolde Menfch. — 53 
Op dat ick niet vertſage / alg ho ten jongften dage / 

Ons oogdeelt na de fond. 
2. Dat ick dooz liefde bouwe / cen Tempel in't gemoet / 

En Jefum ſteets befchouwe / in fijn vergoten bloed : | 

Taet mp deeg wenſch verwerben / Dat ick fijn Rijck mag er: | 
beu / 

Peer ſchenck mp’ eeuwig goed, 

De verdoolde Menſch 

Stemme: Engelfche Fortuyn. @f/ Al wat men hier in 
defe Werelt fiet. Met acht regels kan het werden ge- 

ſongen op de Engelfche Gaillairde. 

W Ut floft de menſch op al fijn groote goet / 
Dat hp doch hier terwerelt taten moet: 

Dat baet hem dit als ’t lichaem fal bergaen / 
Pet mereltg goed kan niet vooz Bad beftaen, 

2. Wet goed bergaet en-hp blijft in d' ellend / 
Soo ho fich niet bp tijds na Gode went : 
Bant al de pracht en ſnoode hoovaerdy / 
Dervliegt als ſtof en °t weoegen blijft hem bp. 

3. Indien gp hebt u rijchdom t ſaem gefchzacpt/ 
Met rooberp en onrecht t' ſaem geraept / net 
Daer blijft de Ziel /-algu’t geweten knaegt? 
Een worm u dan tot indeZieleplaegt: - 

4. De Ziel ig Doch het eben en de ruſt: 
Waerom ontroaft gp haer De foere luft à 
Daer fb u doch altijd ten beſten ſtiert. 
Een trots gemoet ſteets in de Weelde zwiert. 

5. Nochtans foo blijft heel bzuchilaos al berimaen / 
Dat fladig aen Wwozd baoz voo? gedaen : 
t Goe Saet verſtickt Dooz een ontepne mond / 
Dooꝛ goede vrucht / Daer dient een goede grond. 

… 6. Stoet bep in Zee een berfche waterval / 
Dit foete nat, hier doo2/ fout werden fal :- 
Soo oock, al ftozt gp ’t foet ban Godes Wooꝛt 
An ’tboosgemoet/ De ——— geſmoozt. 

> 

k 
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54 Tegepns de opftoockinge. 
7. Both God komt dan met fachte treeden boozt /, 

En ftelt hem noog fijn oozdeel en fijn Woet / / 
En toont den weg die hp noch moet betreen / 
®aer hoogt hp dan fijn vonnis met geween. 

8. Wel falig menfch! Die Dita 'therte peent / / 
En altijd oogt op een Godfalig end. 
Deeg weet dat luft deg werreltg ig cen firoom / 

‚ Die ragberbliegt,; gelijck een lichte doom. 

Tegen de opftoockinge des Werrelts. 

Stemme: Edel Karfou, &c. 

De Liefde des Werrelts fpreecht. 

W Sje vooft mp daer de klijdfchap ban mijn herte / 
— Die mijn gemoed verkeert? 
Want ick geboel/ hier dooz/ inwendig fmerte } 

Die mijne vreugd verheert | 
Daer ick doch fie / de fchoonhept ban de werrelt / 
En haer ſchijn en liefljckheden / Die foo ig beperreit. 

z. Heeft Bod het velt / oock niet geciert met bloemen / 
Met fchoonbept en cieraet? 

Son ick dan oock niet op mijn ſchoouhent roemen / 
Op prachten hooge ſtaetꝰ kid 

Sie ickop Woets / Palens en zpde Kleeren / 
Op gefpeel en ſchoone Prouwen / wie fal mp dít weeren? 

3. Web’ ick vermaeck m allerlep welluften / 
Die fchhoon boog d'oogen ſtaen / 

Wie fal hier in mijn Ziele doch ontruſten? 
’k Ate ’t ober al dus gaen. 

Want ín deeg ffaet foo heb ich al ’t bermaken / 
Niemand fal mp hier ín ſtooren / noch aen ’t herte raken. 



… des Werreldts. … ——— 55 

De Liefde des Hemelfthen Vaderlant s 
peet he … Antwoordt kota 

4. Ellendig Menſch! weet gp niet dat de luſten / 
Des werrelds haeft bergaen & 

En dat gp moet op ’t onbergaucklijch ruſten / 
Dat altijd fal beſtaen? 

Bant alu vzeugt fat als het ſtof berdwijnen / 
AIS gp’t alles moet verlaten en booz Bod berfchijnen. 

5. Pier bebop flechtg een herberg om te toeven / 
Cot God u epfcht ban hier ; 

Wilt gp 'tbermaech aen Godes woord beproeven / 
Gy raecht in ’t helfshe bier: 

Dit werrelts goet / geleent en nict gegeven / 
®ooz ’t migbzupek boert in ’c berderben/ Waer door gr Mock 

beben. 
6. Gen Chgiften menſch wat beters moet berwachten / 

Pier na in’s Hemels troon: 
Daer Godes Soon in heerlijckheyt en krachten / 

Schenchkt een beel beter loon / 
Daer hp een Kroon fal op den hoofde fetten 
Dan die na fijn Wetten leben / en op fijn woort letten. 

7. AUluwepzacht; u pdelbhept en Weelde / 
Die leggen dan bertreen / 

In Sodes Aich geen bzeugde opt ber beelde / 
Maer dupzt meenwigheen: 

Hierom ſult gp de werrelt dan veriaten: 
Want deg werrelts pdelheden / ſullen u niet baten, 
8. „Streeft dan na't geen / Dat eeuwigh ſal gedupren/ 

„En let op Godes woord: 
Staet af van ’t quaed / eer Dat gp ’t mocht beſupren / 

„Als gp Gods ſtemme hoozt ; 
„Gaect ber van my / Die in De fond berfoopen / 
„En met boelen deſes werrelts / fich altijd verloopen. 

9. +, Raer foo gu us fult recht tot Bod bekeeren / 
„ @an komt u welluſt aen / 

» @an fult gn ſtracks uyt Godes woogden leeren 7 
„ at bzeirghde fal beftaen. 

Want oog / noth oo2/ dees beengd’ gram in ’t gedachte 
„Die God lieben/ fal gebeuren / _ Deeg trooſt ber wachten / 

— 4 De 



56 Omtoornen gramfchap t'overwinnen. 

De bekeerde Sondaer fpreecht. 

zo, Ick dan berlaet de Werreld met haer luften / 
En fleun op u bermaen : — 

Ick laet dees vzeugdꝰ en fal in Gode ruſten / 
En bolgenopfijnpaen.. 

O groote Gad / Wilt daer toe kracht berleenen / 
Dat ick defe werrelt hate / en met u bereene. 

Om Toorn en gramfchap te overwinnen. 

Stemme: Aertjen die isaerdig. @f/ Waeristrouwer 
minne, &c. Siet de Mufijck-nooten 

ss Bellerophon, Fol. 176. 

De toornige fpreecht. 

W Je kan doch berdzagen / al deeg ſchimp en ſmaet? 
vDaer mee ſy mp plagen / door haer valſche pzact. 

Sal ich altijd hooren / dat men mp veracht? ren 
Been ick fal dít ſtooren / heb ick anders macht. 

De Lijdfaembeyt antwoort. 

2. Wilt gy u dus quellen / om een fmadig woozt 
En in’t heet ontftellenalsqgp’tfmadenbhooztt «— 
Leen gp moet u mijden boog wzaechgierighert ; 
Maer alu fien en Iyden / Wat men ban u fept. 

3. Hoed u flechtg boog fonde / op Dat felf geen quaet 
Wierd' ín u bevonden / en noch twiftnocth haet: . 
Taet haer dan bep liegen / Want u oprecht hert / 
>al haer felf bedziegen tot haer epgenfimert.. … — 

4. Want God hoogt De Wzaeche / hn bergelt die Weet / 
t As geen zware faeche/ ja tfireckttotueer: 
Als gp haer fmaden met gedult berfoet / / 
H kan dan niet fchaden / Wat men uoock doet. — 

5. Tant een lijdfaem herte / noch beel beter is / 
Als des Urijgs-mansg fmerte / Die bol dzeygen is/ 



Der ſonden Beeldenis. 57 

En die beele Steden / door de wapens velt: 
Is u hert re breeden / gp zijt grooter Held. 

6. Doet dan geet boor ’t guade/ Dat ig Gods gebod / 
En bermijd qua daden / fchoou men met u fpot : 
helt hier in behagen / gy fult/ mp gelooft / 
Tiefdes hoolendzagen/ bierig opu hooft. 

7. Taet Be wraeck niet woeden ín u fille fin / 
Wilt het quaed niet voeden / maer Doet u gewin / 
Dat gp door goe zeden / en door foet gelaet / 
Hem Weer beengt tot reden daor u goede raed. 

8. Chriftus heeft geleden beele fchimp en fpot / 
Noch heeft hp gebeden boog dit dertel cat / 
En oock felf berdzagen/ beele hoon en fmaet / 
Gp moet dan niet klagen / alg t u oock foo gaet. 

fianus, is aenmercklijck ; want als defe verftont 
dat fijne voorgaenders met vecle fmaetwoor- 

den wierden gefcholden, fprack hy, Ich hoope dat my 
niemandt eenige fmaet of fehele- -woorden fal na fpreechken, 
want ER doe niet , daer iede sch yemandt quetſe. 

D: E reden van Suetonius in tleven van Titus Vefpa- 

Chriftus Fefus feydt Matth. 5. t1. Salig zijt gy alsude 
menfchén fmaden en vervolgen, en dat fy liegende, 
alle quaet tegen u {preecken, om mijnent wille. 

Der fonden Beelden:is. 

stemme: Die reyn liefde vierig. Of / Doet 
u Oogjes open. 

B Hpten Sodoms mupren/ gulde appels ffaen / 
Die in d' dogen glupren wonder wel gedaen / 

Waer gebloog ban bupten / ſchoonder ſchi int als’ purper 
root / 

Wilt gp bie ——— / binnen ín ſoo ſchuylt de doot, 

2. Soo is oock de ſonde / als gy haer befchaut / 
— iss’ wieden alg ban louter goud : 

® 5 tet 



s8 Der ſonden Beeldenss. 
Diet gu aen haer blepen / ’t is een Engelg ſchoone ſchijn / 
Maer falu berlepen/ doop haer fchadelijck benijn. 

3. 't GS een Bafilifcus, Daer elch een vooz beeft / 
Als ſin oog / een gift-hug/ aen den menfchen geeft: 
Als fp em aenfchouwen / ín fijn glang en fchaon gelaet; 
t Sal hacr ſtracks berouwen / Want ha elck te neder flaet. 

4. Hierom heet hp Koning / die der boert een Kroon / 
In Der fonden wooning / maer geeft fchandíig loon / 
Want hp ftaet berheben / alg in groote Majeſtent / 
Daer boog elch moet beben / als hp zijn vergiften fpzent. 

s. Wp berteert de krunden / Waer hy oock aenblaeft / 
Want hy bee en lupden / maecht geheel verbaeſt / 
Maer fiet ho fijn weſen / in een klare fpiegel aen / 
Stracks foo maet hp bzeefen / eu in fijn benijn bergaen. 

6, Dit dier 15 Der fonden Ware beeldenis / 
Die ang ſtracks ber wonden als 't bedzeben ig / 
En dan ftaen ons oogen / en fien aen Der ſonden quaet / 
Dat haer heeft bedzagen / Daag haer upterlijck gelaet. 
7. Siet hp dan in ’t herte na Gods heplig woozt / 

Dtrachs gevoelt hp fmerte Die hem had bekoort? 
Daer bint hp 't geweten / dat hem angftig quijnt en knaegt / 
neen worm te eeten / Bie hem ín De ziele plaegt. 

8. Daer fiet hp Gods oogdeel / als een fpiegel ffaen / 
Ach met wepnig boogdeel / voor den fondaer aen. 
Weut Bod land en ſteden / ſtraft om fond’ en hobaerdy / 
Om dat fp bertreden / Gods gebod en heerſchappp. 

9. Weert hp dan fijn oogen / tot fich ſelber in / 
Siet hp Dat fijn poogen is een dwaſe fin : 
Dat hp fich moet bupgen / onder Godes hepl'ge Wet / 
Die Gem fat getupgen/ hoe Bod op den fondacr let. 

zo. . Wilt Be fond’ dan haten / hoe ſchoon dat fn blept / 
„En Die firachs verlaten / eers’ haer woztel fpzept: 
Want als Godes tooren/ en fijn voe aen ’t woeden raecht / 
„Dan ſoo moet hp hooren dat geen fondaer hem genaccht. 

11. „Staet dan afban'tguade/ cer gp ’t oozdeel hoogt /- 
» Gzijpt aen Gods genade / eer Dat hp verſtoort / 
» Dal fijn vonnis bellen / gaet gp booſe verrꝰ ban hier / 
„ Mant ich ſal u ſtellen / ín een onuptbluſchlck bier. 

Syrach. 



Der ſonden Beeldenss. 59 

CN Yrach ſeydt in fijn 21 cap. vers z. Vliet woor de ſonde 
S als vooreen Slange , komt gy haer tena, foo falfe u ſte- 

ken. De Qude leyden dee plaetſe aldus uyt: Een 
huysflange heeft een hooft ea fteert: Het hooft fteeckt- 
fe ergens lichtlijck door, en daer na glijtſe met haer lijf, 
daer hichtlijek in: Alfoo 1s oock de oude {lange flibrig 
en gladt, en is ’t datmen’t hooft niet belet, fon dringt- 
fe daer voert in. Verſtaet by ’t hooft het ingeven van 
t quaedt; by het lijf de vermaecklijckheyt, by den 
fteert de volbrenginge: Maer falig ishy : die foo haeft 
de quade gedachten afrijfen, die felve aen den rotz- 
fteen, dat 1s aen Chriſtum, te pletteren ſlaet. Procopius 
fegt mede ‚ gelijck alsdiegeene, die het hooft der Slan- 
ge heeft vermorfelt, oock de na-tleep das lijfs heeft ge- 
doodet, alfoo mede, diegeene, die de eerſte fpruytjes 
der ondeugde met den wortel uytroeyt. die heeft al bet 
quaedt , datter uyt voortkomt, weg genomen. Maer 
dit {al niet eer gebeuren , dan als fijn bloed zen onfe 
poften fal zijn geftreken, die den flaenden Engel heeft 
gedoodet. 

Van den Bafiliskus , hebbende de Oude veele gebeufelt, 
als Orus, Apollo, Atius, Plinius en andere. Hydraegt 
fijnen naem van Koning, om dat hy eenen witte vlak 
op *t hooft heeft als eens Konings kroone. * Beweegt 
fich met de fteert in weynig krullen met kleyne vleu- 
gelen, maer van ’t midden ftaet hyrechtop. Veele be- 
dietfelen wierden daer van genomen, foo van het ver- 
gift aen die ’ raeckt en aenfiet „ als van de quaetaerdig- 
heydt, welluften, en van de lafteringe, als die van 
verre en na by den menfche beíchadigt, &c. En dit 
alles wert opde fonde gepaſt. | 

Lrooſt 



60 

Trooſt eenes boetvaerdigen Sondaers. 

Stemme: Uyt mijnes herte gronde. Of / Eenmael 
ging ick {panferen. Of / Gy Medenblickers. 

H Oe if mijn Ziel berflagen/ als ick gedachtíig ben / 
Der fonden en Der plagen / Die ick ín mp beken ? 

Ick kan geen trooft ontfacn / Ichk kan geen trooft geboelen / 
Want mijn gedachten woelen / ach: ick ben feer belaen. 

2. Als ich mp wil oprijfen / dan ffogt ick ſtracks daer heen / 
Sijn fanden mp afgrijfen / fchoon ick zwem ín 't geween / 
Komt gp mp niet te baet/ foo nroet ick gantſch verſmooren / 
€p wilt mp doch; verhooren / ach! Heere mp bp-ftaet. 

3. Wie hooz ich hier dug hermen? ſpreeckt Godes Geeſt 
totu/ < 

Komt gn bedzuchte armen / en weeft boog mp niet ſchuw. 
Komt foecht u trooft in mp / gp Die Daer zijt beladen / 
Ick falu Ziel berfaden/ met trooſt / en maecken bly / 

4, Blijft doch niet twijffelmoedig / want ick verquick u 
Weer / 

Ereet tot mp gen bepmoedie / foecht trooſt in mijne ILeer : 
Want gp berkrijgt het al / Wat namaels fal ber maken / 
Gy fult mijn bzeugde fnraken / Die ick u ſchencken fal. 

s. Beb ick ’t niet al berdzagen boo? uwe falighepd : 
Den dood / de fmert en plagen / Waer dooz ich hels berept / / 
Dat gp ín eeuwighend / foud dood noch helte bzeefen / 
Wat wilt ga treurig weſen / bol twijffelmoedighent? 

6. Op weet dat mijn genade ig alle morgen daer / 
Mün hulpe beaeg en ſpade word peder menſch gewaer : 
ch ſtreck mijn’ armen upt / en noodig alle vaomen / 
Dat fn doch tot mp komen / Want dit s mijn vaſt beflupt. 

7. Wien heb ick niet hergeben / díe met berau en boet / 
Dooꝛ betering vanꝰt leven / bedzuckt was ban gemoed 3 
Wat David ig gefchiet / en Petro kandp leſen / 
Manaffe fal ooch wefen getupg ban ’t geen gp fiet. 

8. Web ick niet zelf de Joden / Jerufalem befchzept / 
Die tegens mijn geboden / fich hadden op geleyt? * 

ie 



Liefde der Ouderen tegen hare Kindets. 6r 
Die dooz hartneckighept / mijn trouwe Dienaers dooden : 
Heb ich niet Doen nooden / en 't hepl hun toegeſeyt? 

9. Maer wijl ſy ’t hert berftochten/ quam ooch de firaf 
op haer / zat Tj 

Als fp beel booshent vockten / doen boelden fp ’t gebaer : 
Doet alg Magdlena dee / en balt den Weer te boete / 
Met tranen en doet boete / dan fact u heyl geree. * 

lo. „Leg af dant booſe weſen / dat ten berderbe leyt / 
„En wilt den Heere vzeeſen / ín waer’ ootmoedighept : 
„Hu fal 't bedzucht gemoed met blijfchap weer vervuilen / 
» Gat mond en lippen ſullen / God dancken vaag dit goed. 

Siet de Mufijck-nooten inden Hemel-fang, Fol. 214. 

Liefde der Ouderen tegen hare Kinders ; 
Ender Kinderen tegen hunne Ouderen. 

Stemme: Plalm 8, O onfe Godten Heer, &c. 

D Er Oud'zen lief d' daelt op den Rinders neder / 
Doch niet foo baft klimt die tot d'Suders weder/ 

Als wel haer lief D' tot hare Kinders firecht. 
Om Bar haer fucht meer na den Kinders trecht. _ 

2. Boch ongelijck fich oock De Linders dragen / 
d'Een fal mer lief D’ der Ouders heplna-jagen / 
En haer in naot doen hulpe en onderſtant / 
Daer D'anderen häer fal ffoaten ban Der hand. 

3. Gods bloeck fal aack op deſe Kinders naecken/ 
Want fp hier dooz de lief De Gods berfaechen / 
Die haer gebied den Ouders eer’ te bien / 
Op date Bod en een lang leben fien, ‚ 

4. Wet Wepdeng bolck fat ons hier daoz befthamen / 
Die in gebaer haer Ouders t'hulpe quamen / 
fEneas dzoeg fijn’ Dader vpt den noot / 
Als Trojens blanr hun dzeygde met den doot. 

s. De Dochter ooch wiens Dader mofte ſneben / 
@ooz hongers-noat/ begiel ſy bn het leven. 
Haer Was bergumt dat fp alleene quam / 
Dies gafs hem daegs altijd cen valle mam. 

6, Gw 



62 Ender Kinderen tegen hunne Ouderen; 
6; Cee Beoeders mee/ Die trocken al batt verre / 

Een Cempel toe ; haer moeder op een Kerre/ / 
Daer dagelicks ſuſt offeren Was geweut / 
aut machteloos foo liep haer glagtenend: 

7. Soo dat de Kaet eer Tempel deed’ opbouwen / 
VDooꝛ deſe deugt / dat heer nakomers ſouwen 
Dees daed beſien / en houden iu’ gedacht / 
Op dateen kind / nam op deeg baogdaetacht. —  : 
8. Mat witich doch van Griecken beel vermanen 
Of ban Romeynen? tact tupge zijn Weſtſanen, 

NHoe dateen Soon / doog hinderlijcke vouw / - 
Sijn Moeder bzacht / door groot gebaer / unt rouw / 
9. De Sonnefleept/ fijn Moeder / unt meedogar? 

Een oude Prouw / opt As / boog bpands oogen : 
En bꝛeachtſe wech tot Hoorn boer de poogt; 
Dat fn ter eer / Des beeldnis ſtelden boozt. 

ro. Pier vpt fal dan ecn pder klaer bemercken / 
De Godes beucht te plegen met fijn wercken / 
Op dat fB nopt hacer’ Buderg ín den noot 
Derlaten / maer haer by ffaen totter doot. 

11. » Want dit’ gebod / gp ſult u Ouders eeren / 
» En daag haer hef d’ tat weder-lief de heeren / 
» @at gede deugt / Die aen u is gefchiet / 
» Dergelden meugt / vooz alie haer berdgiet… 

Iroilius befchrijft de Godtvruchtigheyt van Æ- 
neas, die fijnen (toek-ouden Vader Anchifen op 
fijnen rugge, en fijnen Soone Afcanium, by der 

handt, uyt de T'rojaenfche vlamme verlofte. De lief- 
de des Dochters tot haren Vader , die gevonnift was 
van honger te fterven, is foo groot geweeft , dathacr 
toegelaten zijnde alleene haren Vader te befoecken , 
heim , door hare borften , by’ leven hiel : En als dit 
wierde gemerekt , beviel het den Burgermeefteren 
Quintio en Attilio foo wel , dat fy den Vader outtloe- 
gen, en in plaetfe van defe gevangenis, eenen Tempel 
deeden bouwen ‚en heyligden die de Kinderlicke 
Godevruchtigheydt toe. Soo wierde oock defe Soonen 
ter eerca wegen de Godtvruchtigheydt , tegens hare 

| | Moeder, 
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De Malle Moer , verderft haer Kindt. 63 
Moeder, oock eenen Tempel daer toe opgerecht. De 
daedt by onfer Voor-vaderen tijdt is oock feer aca” 
smercklick. Waer van gy mijnen nieuwen Verwarden 
Adelaer en Ontflelden Leeuw, Fol. 466. kondrnalefen, 
“Eerwijl de Spagniaerts 1 <7 4 op Weftfanen aenferteden, 
„vas feecker Huysman, achterlatendeal het fijne, ner- 
“gens meer over bekommert, dan hoefijne tockoude » 
‚kreupele Moeder, mocht redden, en alfo hy vangee- 
ne fleede was voorfien, fettede hy haer op een berry, 
sen vluchte daer mede over het Ys: en van den Span- 
„jaerts achtervolgt, bergde hy fich in 't riet. Sy, war 
nende buyt te vinden, fagen alleeneeen bedroefde ou- 
‚ de Vrouwe op een berry fitten, waer door fy fchaem- 

root de Vrouwe verlieten. De Sone fiende fijn open, 
trock weder aen dit Godtsdienftig jock , en fleepte fijn 
Moeder voort, ontrent vier mijl weegs, tot ‘Hoorn, 

voor de Wefter-poort : alwaerde Heeren defer Stadt, ten - 
ſpiegel der kinderlijeke Godvruchtigheyt, dit aldaer, ter 
ceuwiger gedachtenifle, in eenen fteen hebben doen 
uythouwen, en meteen gedicht vereert. 

E De malle Moer, door Liefde blint 
Schent en verderft haer eygen Kint. 

Stemme: Palm 116. Ick heb den Heere lief; &c. 

7 Ech malle Moer / mer u verweende ind ⸗ 
Dat gp in dertelhend hebt opgetogen / & 

Dat gh door min/ foo balfchlijck hebt bedzogen/ / 
Siet nu eens aen / hoe dat gp waert berblint. 

z. U kíntjen moft op alle Feeſten gaen / 
__ MBzaefopgeropt/ gelijck de groote Weeren / 
— En moft altijd met grootelug berheeren/ _— 

Pach fijne baud in ’t koude water flaen. 

3. Wet wieg in weeld / in dertelhepd en luſt 
Waer im gp ſchept u wil en welvebagen / 
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De malle Mo, er; ; verderft haer Kind. 65 

Bet ging ter Doel / en altijd fu gelagen / 
gen ides bzengd” had ghy bermaeck en tuft, 

4 ‚Sho toobe bet op rl geljdseen wirbroots kimnd ⸗ 
derteiheden/ 

———— men t pophen hleeden / 
ep! ter daus / ter koetg 7 tag“ lers gefine. 

l mét uffeig op ben 
ee s, Detlig aem — oek, 
En hoozde daer De fotte- lusten — / 
gen beeft fij ijn jeugd Dus pdel boozgebzogt. 

6. Ghn ſteid het upt met heerlijch Snwiofis goed/ 
— met Belp / Bordunz / en weptfe anten / 
Het beomde upt / met Peerl eur Diamanten / — 
Dit ſagdo aen / al met een bip gemoed. 

7. Maer leeg! abe had n ed niet ober ffen / 
@f dit gemat u haffe mocht upt-rechen/ — - 
Gp faegt nieteens / of’t goed foo bere mocht ffrechen / 
Dies wierd’ het trots en paf? op geen berbien, 

8. 2u ſu et men bang / nu nu’t hammeken is see) 
Qu hebt gn 't ui” verguanfelt en berfmeterr/- 
Met gaft-geboon én betenden op-gegeteu / 
Aughr ht kael / geeft pder u Den fchop. 

9. U Toncker fiet ghy leben ín de pracht / / 
Pol overdaet die’: alleg gaet berteeren / 
Syn Juffroumee doet niet alg bancketteeren/ L 
En gh wozd daor u nralle liefd”.beracht. 
to. Mu fb zijt dent ew ond nudtadp kael / 

En foecht van haer den onder ftatit ban cieber/ / 
Die felf beront/ unu niet konnen geben / 
Haer bobaerdp ber flint het ät te mael 

1. Ghp hebt haer groots en weeldig — st, 
En defe ftact zijn fp gewent te plegen / 
u ſtaet men daer én ig geheel beriegen / 
Bhp hoogt dit eer te hebben overdacht. 

12. Wad ghy bp tijds belet fijn dertle luft / 
En t jonge wig dooz tucht te — 7 

Zoe 



66De vermomde Werelt: 
Soo had ghy / u man noch kind / bedzo 
Maer nueplaeg! foo roofdn uwe Pep gf. 

13. Het weeldrig paert/ dat dient een ſterck gebit 
Pant d'oude hond wil niet aen banden leggen / / 
Fen dient terftont het onkrupt upt te leggen ) 
Eer 'toberfpzept / en heel u hof befit. 

14. Ber kind'ren hulp’ ig ſobze onderſtand 
Dus geeft niet meer als ghu Wel kont ontbeeren 
Opdat ghyu / in Donder moogt erneeren / 
Dies houd/ vooꝛ al / den bupdel tn u hand. 

is. Ghn Ouders let / dooz reden / opu ir * 
En wilt u Kind de vreeſe Gods ſteets leeren/ 
En laet het nopt bp 't dertel volck berkeeren/- 
Dan bzpdp 't hind en u ban ‘tlaftig juck. 

EE 
vrt 

3 te ed 

De Vermomde werrelt. 

Stemme : Rofemont die lag gedoken. 

S Jet de Werrelt met Haer blepen/ / 
Wat al fupchen frelt ſy upt / 

@m d'onnoofle te berlepen / dad dn 
Ger fp die daer in beflüpt: 
Sp bekoogt ons door haer ſchijn 13 
Dat wp flrachg gebangen zijn. 

2. Sp toont haer beegulde wefen / 
Maer haer ſmeecken is de dood / 
Wie haer lief kaoft mach wel bzeefc / 
Bant fp u terffont berftoot. 
Al haer liefd' / ig enchel nijd / 
Al Dag beeed’ is enchel firyt. | 

.Al haer lachen / is maer bijten / _ 
Al bie lof / dat ig maer Wind / 
Wie haer ſtreelt / fal ſn berfimijten / 
Wie haer aenhanat / ſy berblint / 
Al haer hoobaerdp en goed / 
Is een doorn in U gemoed. 

4. Wi 



Deftefcke woorden Mijnen Dijn! 63 
4 Wíe dat fp Wil hoog berheffen / 
Stort fp frachg van boben neer / 
Wie nat hoogfte Wit wil treffen / 
Fooft fp ban haet glams en eer / 
rp belooft haer hoooe fact 7 

f % As eplaes maet fotte praet, 
5. Al haer handel is bedriegen / 

Alhaer trouwe / ís bertaer / 
Al haer waerhept/ is flechts liegerì / 
Al haer hoop, quae toeverlaet ; 
Al haer bzꝛeugde / balfthe waen / 
Wie haer prijſt ſal fp betſmaen. 

6. Al het loon dat fp fal geben / 
Is maer gall? boog foete Wijn; 
Wie bp haer ſſechts broom Wil leben / 
Schenckt fp doodelijck benijn : 
&p berdooft ous Doop haer luft / 
En ontrooft ong onfé tuft. 

7. Weg dan werelt met u luſten / 
Met al n vermomde ſchijn / 
ch berlaet u / err Wit ruſten / 
Daer al beter tuft zal zijn 3 
Weg ghp UBerrelt met u eet / 
ch foeck een getrouwer Meer, 

De ftercke woorden «Miner Dijn - 
Die doen dat wy tweedragtigzijn: — 
Ent vaft befluyt van Jaa en Neen, 
Brengt in de Werrelt veel geween. 
Neemt weg den twift van e Mynen Dan, 
De Werrelt fal in vreede zijn: _ 
Neemt wegh van Jaa en Neen den twift; 
% Krackeel des Werrelts is geſſiſt. 

Stemme: Ick roep u Hemelfíche Vader, 8fcen 

En tupmelt Dooz malkander 2 

_€z 

5 H Oe raeft de Werreld aber al / 

| * Rrioel 



Ee De ftercke woorden Mijnen Dijn. 
t Krioelt bol ramp en ongebal / | 
Doltwiftendzoef gefchal, 
Sja ſonder maet of tal / * 
Schꝛolt d'eene op den ander. — 

3. Het is al om het Mijn en Dijn⸗ 
Waerom de menſchen raſen / 5 
Want pder toont een ſchoone ſchijn — 
Doch 't is maer ſnoot venin / x 
Als wp tweedzachtig zijn / 
Zoo Wil men elck berbafen. 

pz. De eene briend op d'ander fiet / 
@m fijne fireng te trechen / 
Ja eer ho fou tae geben pet / 
Hy heacht fich in t verdziet / 
Ja eer hp ’t vallen liet / 
Soup meer twiſt verwecken. 

4. Men houd fijn ſtrengen baft bpeen / 
Eu niemand milder wijchen / 
Daer heipen woozden noch gebeen / 
Hoch Dꝛiend nach deoef geween / 
och nood noch naer geſteen / 
Om fijne blag te firijchen. NL: 

5. Debafte woorden Neen én Ja, 
Die beengen ong beel twiſte / 
Jafchoon het wag tot 'g naeften {cha / 
Wp wildatelck verſta / | 
En bolg ’t beflupten na / > ahd 
adat ha’ felbe gifie. | rte 

6. Is fijn beflupt dan baft geſtelt / 
Wie fal hem tegen ſpreecken? 
Vu heeft fijn vonnis al gebelt / 
Dijn bpand ooch gehknelt / Es 
Wp waent Dat fijn gewelt / 

an alie ding Dooz-bzeechen. zi 

zoch Mijn en Dijn die hebben kracht) 
(ant fj: de Wwerreld ſtieren) 
En Jaen Neen Die hebben macht / / 
Op elck Die haer veracht / 
— Uig 

aa Lines vn 



Jeugdsvermaen. «69 
Als ſy met ſtoute pracht / Tj 

Aptſtrecken haer bantercn. 

8. Och! waer de werrelt flecht en vecht / 
Eenboudig alg te vooren / 
Daer wierde nopt fag beel gebecht / 
Hoch moozden Rengerecht / | 
Maer elck fon vett en flecht / 
da Godes wetten hooren, 

De woorden Mijnen Dijn, die jagen orientfchap uyt, 
De woorden Jaen Neen, diemaechen vaft befluyt, 
En hierom raeſt het volck , en voert ons in den flrijt, 
Om dat des eenen Ja, des and'ren Neen benijt. 

Eecker Gods-geleerde P. Fagius feyt in fijne ſpreek- 
woorden, men vint menfchen van vier eygeníchap= 

pen: d'eene feyt dat Mijnis, is Dijn, en dat Dijn is, is 
Mijn, en defe zijn weetnieten. Maer die feyt, wat Mijn 
5 dat is Mijn, en dat Dijn isdatisDyn. Defe zijn van 
middelbare flag. Diedaer feyt, wat Mijn is dat is Dijn , 
en wat Dijnis, laet dat Dijne zijn. Defe is Godtfalig. 
Maer die daer feyt , wat Dijn is, dat is Mijn, en dat 

_ 

Mijn is, falhet Mijne blijven. Defe is godloos. ; 

— w — 

Jeugds vermaen. 

Stemme: Roalinde. 

IES 
* Eugd u bzeugde / Staet in al beel beter ruſt / 

deint 
Als geneugde / Die u ſchenckt des wervelds luft. 

E 3 Want 



— — — 

Want haer weelde / Die * fnel en — vergaet — 

eel: 
U nopt Tt ) alg een fnaode tocberlaet. ki en Wmm vm va hed a ne ame 
—— — — 

Kk Wenſch dat ghp u gangen / ſtierdet na Godts 

EE — — — 
— — 

Woozten Wet / Die uſtichten en verlichten; 

ESSE 
« Ë Dus op ware — let. 

2. Al zijt ghy jong / foo ſtelt u de dood geen maet / 
Maer op cen ſprong/ fp u met haer ſepſſen flaet / 
ant de vreugde / Waer op ghy betrouwen meugt / 
U berjeugde/ foo ghy blijft op ’tfpoog der deugt ; 
Dus tracht in u leben / naꝰt pad der Godſalighept / 
Daer geen — u verwonden / hoe ſchoon dat men u oock 

blept. 

3. Sooghp sijt ſchoon / en ban leden wel gedaen / 
Stracks falu kroon / enal uwe glantg bergaen ; 
Want u jaren ſtunven heen gelijck een ſtroom / 
€En ubapren/ alg het blad bau eene boom; 
Dus leeft in Gods vzeefe / en in ware nedzighepd / 
Dat u finuen/ niet beminnen; ’t geen u ban De deugd afs 

lend, 

4. Letop Gods Wet / die u't deugdig pad Wijft aen id 
{oe dar ohp fet / uwe boeten om te gaen / 
Naut fijne wegen / lepden u na't heplig pad - 
Eu fijn ſteegen / ua des lzemels bzeugden Stad. — 



Werrelts Loon. 71 
Ereet dan beplig / repn en heplig / tot u Heyland aen / 
Die u kroonen / en ſal loouen / nadat ghr hier hebt gedaen, 

s. Die u behagen / ſchept in al des werrelts luft / 
Komt verſlagen / en ſoeckt in Gods wet u ruſt: 
Wilt beſcheepen al u fand’ en gepl getier / 
En niet beyen / tot dat Bod uepícht van hier. 
Bid dan God den heere / om De liefde van fijn Soon / 
Dat bp tn 1 —— leben / en der bzeugden eere-Kraon, 

nt at —— 

… Werrelts Loon. 

Stemme: Hey hey op mijn brack. 

— nen — 

Wi mn: EE 
geluchig die fijn gangen / Na 

3 En flelt daer op fijn ziene En 

EE SESEE ze El —— SE zn 
z d' oprechtighept beſtiert / En Godt f fij ijn 1 Schepper — 
4 verlaet de pdelhept/ En waer luft hem toe blept, 

tt — 

=== Ee Alk 
et Es 

— — — — —“* 

5 relt zjn berlept, 

z. Wie de welluſt wil beminnen / 
En haer bluchtighepd niet kent / | 
Mees ban God fich af went ; 
Want hn fet dan al fijn ſinen / 
Op de werreld / Die bergaet / 
En op ’ laetfte hem verſmaet. 

E 4 2 



72 Werrelds Loon. 
Alg haer Wief de ig berftozben / 
Waer blijft dbanfijntoeberlaett 

3. Wie 't vermaeck op haer wil rellen / 
Die hrongeftadig bint /- — — 
Maeckt ſich felven berblint. 
Wie fp wil te neder bellen / 
Conpt fp in den hoogften top / 
En haer flaben daer op: 
Maer dooy haer lichtvaerdig wefen / 
Geeft fp dieterftontdenfchop. 

4. Sp bereert u met haer bzeugde / 
En toont haer bevallighend / 
Daer fp u mee perlept; 
Maer haer bleren {- geen deugde / 
Maer een lochacs tot de fond / - 
Daer de Ziel dogg verwont / 
En ftelt firicken om te vangen / 
Upt een nood’ en loofe grond. 
5. Al haer glantg doet u berlepen 
Dooꝛt gelaet dat u bekooꝛt / 
En daer dooz u vermooꝛt. 
Schuw haet, vreugde en haer blepen / 
Eer u Ziel de fmert geboelt. 
En’t gemoed quijnt en woelt. 
Ach! fm is gelijch een Adder / 
Daer de Werreld dus mee boelt. 

6. Doo de jeugd dit recht berftonde / 
Wat boog fchandig loon fp ſchenckt / 
En wat ramy fp haer bzengt / 
Eer fp't ín de Zielbevonde /_ 
Dan fou haer bermomde ſchijn / 
Haer feer walgelijchzijn. 
Wie haer luſten ſteets wil bolgen / 
al geboelen haer venijn. * 

C. Ripa feyt in fijne Iconologia of Uytbeeldingen des Vere 
flants , Fol 593 Ik weetniet, ofick te rechte met een woort, 
in onfe tale kan uytdrucken, 't geene de Latijnen willen 
feggen met het woordt Poluptas of Welluft defes werreldts; 
te welck een geneughte is van een korte tijdt , die haeftigh 
——— — RN dede. Baie ce „voors 



Et 

Jeugds vermaen. | 
voorby gaet, en die te recht in onfé tale mocht Sneduſt gehee= 
ren worden, En hierom hebben wy die {choon en dertel atge- 
beelt met een gevleugelde ronde kloot, die daer vliegt en we- 
der keert Enalfoo krijgt fy dooreenderleyename, twee be- 
teykeniffen , beyde van een werck die mette gevleugelde kloot 
over een komt. Soeckt oock daer by Welluſt des vleefchs, op 
her {elfde bladt. Pas: — 

* ' 

Jeugds Vermaen. 

Stemme: Mijne Harp bekleet met rouwe. 

A Ls ich bp mp oberweege/ 
Woe elck onbefint / 

laet fijn welftant en zijn zeegen / / 
Soo licht 1m den wind: 

Dan gedench ich / domme herten * 
Woe zijt ghy verdwaelt / 

Dat ghp uwe fecha; met fmerte / 
Noch foo Dier betaelt. 

2. Soo ghy niet bp tijds uw’ handen / 
Dlatt äen eenig werck / 

En niet oeffent u verſtanden / 
Cot een oogemerch : 

Ach / her fal u haeſt berouwen / 
Als ghp enbedacht / 

HU foo jang flozt in ’t benouwen / 
| En den tijd veracht. 

3. eert u vlijt / bp tijdg dan fetten / 
_ Op’tgeenu is nut / 

Wie nopt aenvangt / kaa niet letten / 
Op een bafte ſtut 

Spitſt dan oock uwe ſchrandze finnen / 
___ Dangt wat eerlijchs aen / 

Wie wel aenbangt / mt beginnen / 
Deeft wel half gedaen. 

4, Wilt dien tragen Boer uiet flachten / 
@ied'sr as Wous / 

Se 5 he 



74 Jeugds vermaen. - 
En fat bp den Lujn te wachten, 

ats’ af loopen fou : 
Dieshpnopt cenfieenaenlepde/ e 
och bouwd eenig hups. a ta 

Die altijd te traeg Wil bepden / wad nets 
Krijgt noch munt nach krups. 

5. Wie op hoope ntet wil zaepen / 
Die verwacht geen bzucht / 

Die fal oock geen beuchten maepen / 
Poe feer dat hp fucht. 

Ploegt en zaept Dau uwen acker / 
Dooꝛ u vlijt en zʒweet / 

Weeſt ín u beroeping wacker / 
Eer ghp fiet u leet. 

6, Taet u doch geen tijd ontglippen / 
Maer batt’ Die ſtracks aen / 

Taet Gelegenrheyt niet flippen / 
Want Berouw. blijf ſtaen. 

Grijpt terftont haer bp de tupten / 
Eer dat fp flipt deur / 

Keertſe haer / fp flupt u bupten / 
Enlaetu'tgetreur. 

7. Wilt ghy ſtadig aen bzabeeren / 
En ter Feefte gaen / 

Op gepzoncht met Zpde kleeren / 
En zijn onbetaen, 

O ghy fult het u behlagen / 
Wantutijd bergact : 

Doet wat eerlycks in u dagen - 
„Eer her balt ce laet. 

S Enecafeytin fijnen 23 Sentbrief:’t Valt moeylijck dat 
men altijd wil aenvangenteleven: fy leven qualijck 

die altijdt eerít wil aenvangen,want fy hebben een onvol- 
maeckt leven, Veele beginnen eerſt aen te vangen als men 
% behoort te verlaten. Soo udit wonder doet, daer zijn- 
der oock, die eerfc het leven hebben aen-gevangen, 't ſel- 
ve hebben verlaten. 

Satuftius ſeyt: Noyt ifler yemant door traegheyt on- 
fterflijck geworden. 

Divus 



… De Geeftelijcke Wachter. 75. 
Divus Thomasfeyt : Naerttigheytis’t felve datde forge 

is, overfulcks wort de forge in alle dingen {oo wel ver- 
eyfcht als de naerſtigheyt. : | 

De traegheyt fs een laftig pach, - 
Sy krijgt noch voordeel noch gemack, 

_ Maer kampt fleets met den bedelſack. 

De Geeftelijcke Wachter. 

Stemme : Wilhelmus van Naflouwe. @f/ 130 Palm 
Uytderdiepten, &c. Of / Ick danck u lieve Heere. 

E Wachter op den Tooren / Die blies een droef gelunt / 
%llarm/ allarm / Wilt horen / en fiet ter poorten upt : 

Ick fie den brand Dzaven/ viep hp en trecht al aen / 
En wil u / alsde flaben/ in flaeffche boepen flaen. 

2, Wel Wachter wat *su karmen , dat ghy dustreurig ſtaet, 
Eplacp en ach armen! hetis nu al te laet / 
Doen ick mijn fiem verhefte / en mijn trompette ſtack / 
Ghy meend' het u niet trefte / eu ghy flrept met gemach. 

3. U bpand gal binnen / ter poozten in geren: / 
Cerwijl u dwafe finnen / het waecken pas ont went: 
Au ig be mubupfen/ en doet al war ha wit / 
In Bercken en in Blupfen/ en ft gn noch foo ſtil? 
4. Wat vyand lieve wachter ? ick hoor hier geen gewag, 
Of isde vyand achter, en komt niet voor den dag ? 
Ach! neen hp heeft u wooning / alree genomen in / 
Gu heerfcht daer als een Roning / eu ſtelt het na fijn fin. 

s. Wat zijn 't doch voor vyanden daer ghy dus over 
klaegt ? 

Het zijn de fand en fchanden / Daer ghy mee Wert geplaegt / 
Bedzog/ hobaerdig wefen / De weedracht / haet en nijd / 
Daer boog gp had te vreeſen / Dre heerſchen nu zer wijd. 

6. Wier bp ziju in-geftopen/ De Greberp en moort / 
Certwyl de poogt ſtont open/ heeft niemant haer-gehoozt, 
Godlooshept/ pdelhedeun/ mee geplijept/ dronckenſchap / 
Met ontrou / buple seeden / en ſuoode achterklap. 



ik ala: alde 9 
„6 Nautte onderwijſinge voor de Jeugdt. 

7. Be ſtaet en eerſucht Krielen met laſter en gewelt / 
Die alles weer vernielen tat loflijck was geſtelſt. 
Sp geen de werreld ober; en ſtellen t na haer fin / J 
Set meenig boefen roover / bol ſchandeljck gewin. 

8. Wier toe ſtreckt mijn trompetten / op dat ghn waecken 
out / 

En bp ubpandletten/ eer Dat hy wierd' te ſtout. 
Gods wachters op den tooren / die roepen ſtadig aen : 
Maer ge wilt die niet haaren / noch ban het quaed afftaen. 

9. Boch ghu berffoptuooren / en zijt alg Doof en blind / 
En wilt na mp níet hooren / maer flaet het ín den Wind, 
Su fiet gp boog u oogen / hae ’t ín De werreld gaet / 
En hoe ghp zijt bedeogen / dooz u {noot toeberlaet, | 

10. „telt dan ufchiltwacht bupten/ en op u vpand let / 
„En wilt u povaten flupten/ eer Dat hy Mant fijn net. 
„En bid dan God den Heere / dat hp u wachter zy / 
„@athp u bpand Were / en u ban’ quaed bebap. 

Nutte onderwijfinge voor de Jeugdt. 

Stemme: O Heylig Salig Bethlehem. 

N 1 dat het tacr keu is geënt / 
al ’t goed’ of quade bzuchten geben / 

Gelijck de jeugd’ oock wort gewent / 
Dat fal fp balgen al haer leben. 

2, Wanneer de jeugd’ ban jongs af hoast / 
Dan d'Ouderg goed’ of quade zeeden / 
Soo keuppt het gaed of quaed al boot / 
En voegt ſich na d'aenwenſt of reden. 

3. Giet gp in een nieuw aerden bat / 
Wat flinchend’ is / ° fal daer na aerden / 
De jeugd’ oock licht het quade fchat / 
Na P t begrijpt in kracht of wacrden. 

4 Wier toe dient wijshepd en berftaud / 
@m '’t jonge vleeſch bp tijds te ſouten / 
Op dat Get miet al ban der hand/ . 
Hoch fich berboege bp Den fouten, goet a * 

— 



Nutte onderwijfinge voordeJeugdt. -77 
5e Wet onderwijg dient ffracks gedaen / 
Ger ° dertel paert geraeckt aen 't hollen / 
Soa gho daer op geen acht wilt flaen / 
Met loopt m ’ wild’ te raſe bollen. 

6. Wilt gijp dan fouten alg Get blenfch / 
Is ſtinckende en heeFbedozben ? 
Dan ig ’ttelaet, Bedwingt haer epfch ? 
Eer ’t ſtinckende wort en berftozben. 
_7, Dus flaet bp tijds de handen aen / 
En fout en wzijft de jonge ſinnen / 
Ger dats’ op flinchfe paden gaen/ / 
En ’t werrelds boog het hemels minnen. 

3. Wiefich te traeg aen ‘t fouten ſtelt / 
Die fal het fich te laet beklagen : 
Want aenwenft krijgt foo groat gewelt / 
Dat ghn die 3waerlijck {ult berjagen. 5 
9 Be Wind-hond wort ban den aenwenſt traeg / 

En hp bergeet het wilt te jagen : 
De Pupg-hond wozt door aenwenſt graeg / 
Enipertop't Wilt / dooꝛ lift en lagen. 

ro, Siet dan dat gp u jeugd gewent / 
Bp tijdg tet een Godfalia leben : 
Bant na het tacthen is geẽnt / 
al ’t goed’ of guade bzuchten geben. 

Lutarchu verhaelt de Hiltorie van Lycurgus, hoe-hy 
Puve Honden had opgebracht , eenen Windhond 
‚dien hy metleekere fpijfe voede, en eenen Huyshond, 
dien hy ter jacht oeffende: de welcke als hy die beyde 
op een marckt te Athenen voort-brachte , fette hy haer 
leckere fpijfe voor , en {meet daer op een Hafe voor den 
dag. De Windhondt liep ftrax na ’tgebraet, maer de 
Huyshond vervolgde den Hafc. En hierop fprack hy, 
O ghy Burgers van Athenen, fiet ghy nuniet, hoe de op- 
wvoedinge , van defe tweë verfcheyde dieren, de natuur oock 
beeft verandert Endat de oeffeninge tot heteerlijche , meer 
vermag als de natuure. 

Cicero feyt tot Hereneum , men moet de befte maniere des le- 
vens verkiefen , en de gewoonte falfe u foct en lieflijck maken. 

Sensa 



"28 — DerJongelingenSpiegel. Ì 
Seneca fegt in’tboeck van de Zeden: Deopvoedin= 

ge en tucht maecken de goede zeden „want de goede 
gewoonte drijft uyt, ’t geene de quade heeft geleert , 
om datfe wel leert {preecken en weldoen;; 

_ Plutarchus verhaeltim?’t Lieven van Alexander, dat als 
hem wierde gevraegt, wien van beyde by wilde voor 
fijnen Vader hebben, Phslippum of Ariſtotelemꝰ antw oor- 
de hy, mijnMeefter, Want Philippus wijn Vader, beeft 
wel veroorfaeckt dat ich hier. ben, maer Ariſtoteles, heeft 
gemacckt, dat ich wel benondermwefen. | 

Hy fal alle fonden mijden „feyd'er eene died’er bereyt # 
na de deugd te gaen. Want geen fonde neemt baer-eynde 5 
daerfe eerft begint. Waer over Valerius Maximus ſegt: 
De uytgang der fonde, is de ingâng tot de deugd. | 

Het moet vroeg krommen, fegthet{preeckwoort, dat, 
een goede haeck fal sworden. 

Der Jon gelingen Spiegel tegens de 
NE IRE Welluft. 

Stemme: Edel Karfou. 

| D Eer deugden kroon een Jongling op te ſetten / 
Daoer toe ſtreckt mijn gedicht : 

Ach! ſos de Jeugd / Daer op eeng Witde letten / 
En ſtarren op dit licht / / 

En keeren af van ’t wiſpeltuurig leben / 
Daer ſy in deeg blinde werrelt / fich heel toe begeven. 

2. Ufchijnt deeg Douw / de Welluft, (Choon boog oogen/ 
Met haer vergulde krans : 

Beminu hp haer / foo bint ghp u bedzogen/ 
Dooꝛ haer bermomde glans : 

Sn (pept haer zaet en ſtricken om te vangen / 
Daer fp met haer liefljck wefen / u foecht in te hanger. 

3. De hovaerdy en welluft Dat zijn netten / 
Vaer daoz qhp woet getand: 

Oy bagechenfchan ee Peet: wilt letten / 

| ſtaen op lofte gront : Zy ſtaen op Schoon 



vak tegens de Welluft. 79 
Behoor fp met Zp” en Help is obertoogen / ⸗/⸗ 
Aan ‚ep ſchouwt deeg looſe Arouwe / al haer fchjuig 

_toogen. 

4 Waer gladde tong / haer fier en lieflijck weeſen } 
Waer mee fp u befkoogt / 
Is alg een aeg / Waer boor ghy hebt te bzeefen / 

Als gh haer blepen hoozt : 
Weeftop n hoed / en tet op hate netten / 
anc fp fal boog u een knippe / alg de viucxkens fette. 

5. As fp u beeft in hare kou gebangen / 
Dam bliegt ghn ban haer hand: 

Dan moet ghp haet met alie liefo aenhangen/ 
Dan boertfe w tot fchand : 

Want ſy u Ziel betoobert dooꝛ haer fchichten / 
Als fp u lept ten bederbe / dooe haer geple lichten, 

6. Dees Afgodin heel werrelts ín-gefoopen/ 
Met al haer fchoone fchiju / 

Die toont haer fchat en Boet haer boefem open / 
Doch fchouwt Bit ſuod fenijn. 

MWijchkt van dees feeks / hoe ſchoon fb ig beperrelt: 
Schoon de werrelt fchijnt beperrelt / t is en blijft de werelt, 

7. Schout defe Boel / en wilt doch weder heeren / 
Na't levens Gepligh pad / 8 

En wandelt daer ſteets op den wegh Heeren / 
da fijn berkooren Stad / dé 

Daer ghn de fond en welluft fult berfimader/ / 
En na Godes wetten leben / in oprechte paden. 

3, De poort ig wijt; die u lepd tot de fonden / 
En fchouwt dees bzeede baen / % 

Dat ghy daer op werd nimmermeer bebonden : 
Wilt D'pdelhepd berfmaen. 

De poogt ig eng / Die lepd ter faliaheden/ / 
Wilt daerom na Godes wetten / deſe poogt in treden. 

9. Dolgt Chrittum na 7 Geis de Wegh en t Teven / 
De waerhepd die ong ticht: 3 

Gelooft in hem / en Wilt ma deugde ſtreven / 
Alg booz fijn aengefichts 

Dn is de bzeug ho’ en welluft onfer Zielen / 3 
Die aoch in fijn ſtreng gerichte / ſal de fond” bernielen. 

Auguſſmus 

4 



30 De Koninginne, t gelt. | 
A Ugaflinus fegt in fijn Boeck vande Gebrokenheyt _ 
Aa Beren: Oghy Welluften! wat een lichte tok 
gans hebt ghy , als ghy den menfchen die felve aenracd. 

aer wat een fware uytgang fultghy hebben „als ghy 
die hebt aengeraden, dan foo fteeckt en ptiemt ghy den 
menfche tot in de ziele toe. Laet ons daù verftaen hoe 
bitter en wrang het zy den Heere te verlaten. Hierop 

_ heeft oock . buyten twijffel „ Jeremias gelien cap:ra. 
Een ander feyt, dat de. welluft by de Byen vergelekén 
werdt, die den honing inden mondt ‚ maer den Angel 
daer neffens dragen. - Het isde meefte welluſt, de wel- 
fuft te overwinnen „ en meefter over de begeerlijtk- 
heydt te zijn. Die fijnen vyandt te nederveldt, heeft 
groote vverwinninge, maer die fijnen huys-vyant vér- 
flaet, heeft een grootêr vyant verflagen. « 

De Koninginne „get; 
Het al te neder velt. 

Stemme 8 Lof-fang Mariz en Simeoni 

W At heeft het goud al kracht? 
t Dꝛingt midden door de Wacht / 

Dooꝛ fpieg en zwaerden heenen / 
“Velt burg en flot te neer/ 
% Paft nach op deugt noch eer / 
Fa dzingt dooz poogt en fleenen. 

2. Bet maecht/ dat recht is krom/ 
Den wel-befpzaechten ffom : 
’t au °t goed in quaed berheeren = » 
Wat bupl is maecht het ſchoon / 
Het ſchenckt een goude kroon / 
Aen Die de deugt berheeren. 

3. tZphoer/ ofboef / of dief; 
Met gelt dat macckt haer lief ; 
oog gelt fleet allen open : 
De eerbaerhend lijd laſt: 

Want 



_… Hetaltenedervelt. 81 
Mant alg haer ’t goud bervaf / 
Dꝛaegt fp haer eer te koope. 

4. Begeerdp flam of flaet / 
> Ml waerdp onberlact / 
Goud fal 't u al verkrijgen / 
Die goude fleutcls dzaegt / 
Ontſlunt wat hem behaegt - 
En noẽh wioet pder zwijgen. 

5. Bet fchent de trout en cer / 
Dan Onderdaen en Weer /- 
 Derdupftert wet en reden / 
De Bodg-beucht lijd gewelt / 
Want fn ’tal neder velt / 
En fchent de goede zeedert. 

6. Want als haer blixem ſtraelt/ 
En gouden regen daelt / 
Dan flaet haer blam na binnen / 
Als fp haer gouden flack / vre 

Slechts firijcht aen pemands roch / 
Dan han fp ’t al berwinnen. 

7. Sp blindhockt ons geficht / 
En maecht ban ’t dupfter licht / 
Sp maeckt ban fotten wijfen / 
Den plompaert heel geleert / 
Geleerden heel berkeert / 
Wie fou haer dan niet pzijfen * 

8, Geweldige Goddin / 
Elck bupat booz uwe min / 
Als gp u flaben klupfiect / 
Als gp haer dooz u gelt /- 
&en ſots kapzoen op-ftelt / 
En al haer glantg ontlupftett. 

9. „ Moptlaet een ban gemocd / 
„Cer liefde ban dit goed / /· 
„Sich ban De deugd af lepden / 
“ Cat hp rei hert / 

„Bou 



„Sou wicklen in Dees fmert / 
„En ſich van Godaffchepden. _ 

Het geldt dat ſtm i 
Maecht recht dat kromis. 

ed. 

82 De Koninginne, ’gelt; &c. 
— 

Ls eener tegen Philippum vân Maácedo;, vanfeec- — 
\ ker Slot fprack , dat onwiùlijck was.„-antwoorde 

hy, O Neen! Andien er flechtseenwegis, alwaer een Efel 
met goud geladen, han werden ingebracht , ißet licht te win- 
nen. Defpreucke van Philippus aen fijnen Sone Alexan- 
der, isbekent, daer hy feyt „ Acht defen niet getrouw „dien 

» gy door geldt kont ommekoopen'; want die’t ontfangt wordt 
_fmooder „en ſtaet altijd vaetdig om noch meer be krijgen. Dit 

feyde wel Philippus tot fijnen Soone, maer her treft een 
yder, IL le 

Ogy flerck Goud, gy dringt dóorgrendels en floten, ver- 
drijft de getrouwighest , verktachtdeeerbaerheyt, verblint 

den wachters ; heerfcht over dé Gods-vrucht , verkeert de op- 
vechte wetten , en verduyflert de veden en goede Zeeden. 

Jupiter koftde ſchoone Griexfche Jut Danaë, hoe 
vaft fy in een metalen tooren was opgefloten, en met 
ftercke deuren toegegrendelt, door fijnen gouden re- 
gen, hoewel fy met fiercke wachten honden was befet, 
tot fijne geyle minne wel verkrijgen, verblindende der 
wachters oogen, dat fy hunne. wapenen nederleyden. 
Want’ geene het boſſekruyt, door eeugeweldige flag, 
uytvoert, dat kan fy ftillekens door hare gulde fleutel 
ofgoudeftoek , verkrijgen. … 

“Niemant 

De ame 



Wire 

— — 
— 

Niemandtis isin’ fijne te vreden. 

Stene : Prins Robberts Marfch. @f/ Wat 
isde Meefter —* en vroet. 

At ſiet men hier at bzeemdighept / Want 
fut lot hem eenmaetopgelept / Stracx 

niemand ſchijnt te breen Ja beeft bp eene goede 
Wil he elders heen. 

— — een 

2. De Ofte tail een yter Zijn / 4 
Pet Paert den ploegh behaegt / * 
De Krijgsman wileen — —— 
De Koopman Árijg ha jaegt. 
De Schipper mint der Boeren fact / 
De Boer wil zijn geleert / 
Ja alg der Rechten Adbocaet / 
Soo wil hu zijn gezeert. … 
3. Wat u uret paft / dat bat niet aen / 
Ee wijden ſchoen die flopo: 
Dus leert in eggen fchoenen gaen / 
Ee nauwen fchoen die propt : 
Men heeft een wiſpeltuure ſin / 
Doch niemand daer op let / 
Aen flaet verkeerde wegen in / 
Van teen op ’t ander bed. 

4. Bees Menſchen zijn gelijck de Zee / 
Die nimmer tuft geboelt / 
Nu ban D'een op D'ander * / 

F2 

EEE 

Zig 



84 Niemand isin ° fijne te vreden. 
Als Die ſteets raeft en woelt: 
Sp sijn gelijck de bleecke Maen / | 
Bie immer houd een ſtaet / | 
NQu neemtſe af / dan groeptſe aen / 
En houd geen bafte maet. 

s. So willen krijg / dan weder * 
Lueenfaembhepd / dan luft / | 
Pp ſtaen tot geene dingen ree / 
Au woelerp/ dan ruft : 
Sp zijn bol log-beradighept / 
En maechèn géen beffupt / 
Waer flechts haer epgen brift * leyt / 
Daer flaenfe achter unt. 

6. Sp zĳn gelijck de wind die waent / 
En ongeſtadig drijft / 
Of alg de weerhaen / dieder dzaept / 
En nopt beftandig blijft : | 
Deeg flaen de handen aen den ploen / | 
Baer Chriftus ban berhlaert / | 
Aaer fien te rug bol ongenaeg / 
Dooꝛ haren lichten aert. 

Je Deracht dan 1 wifpeltuurighept / 
En weeft in ’t uiw° te bzeelì : 
Polboert 'tgeen u ig opgelept / 
En boegt una de reen : 
Hy leunt op een te kranchen riet / 
Die wifpeltuurig blijft: 
Pp krijgt banal fijn neden niet / 
Die flectg op kiemen dzijft. 

H Oratius berifpt defe luyden in fijne Sendbrieven, alsme- 
de in fijne Schimpe-dichten dapper , en verhaelt aldaer de | 

wifpeltuurigheyt der meriíchen, dat niemant met fijn lot te 
vreden is, maer willen altijt van 't eene op ‘t ander bedde ; 
want een anders doen behaegt haer, en fy verlaten ’r geene 
daer in fy zijn geoeffent. En duskomt het dat door defe on- 
geftadigheyt, veele op de riemen drijven , en niet vruchtbaers 
konnen uytvoercn. 

”Or- 



85 
t Ondeugdig Gemoedt. 

Stemme: Gelijck een die PE in’ wilde. 

Te nme ed Es 

HS 1 Oe fou men u Deugdig achten / % Diede 
Daer lijf en ziel verpachten; En ſtellen 

EEE EEE 
— en ſchand / Die in harr ſoudig leven / De: 

Diete pand: 

HEEE EA 
— — — 

Fna al- ve zak End E haer ziel in s wer⸗ 

— —— — — — — 4 
— — — — — — —— —— — — — 

— — — — — ied — · — —— — — 
—“⸗ —— — — 
EZ, 

— — — — —— — —— 

Treids vzeugt / Siceis ſtoben n bol geneugt. 

2, Deugd' ís bp haer verſchoben / 
En Wwozd een fpot geacht / 
De ondeugt dzijft'er boven / 
En deugde lepd verkracht / 
@m’tgoed is ’t dat ſy flaben / 
*Asalom’t goed te doen / 
@aer ín fp flaefg haer luſten voen 
En tat geen deugt fic ſpoen. 

‚ Dafnoode winſt fp gapen / 
t dock hoe vecht ofkrom: 
Sn gumen *t lijf geen flapen / 
Pet geld dat maeckt hacer dom, 
t Gemoed is overladen / 
Dan onruſt en ban ſmert / 
En hier dooz quijnt haer doaftig hert 
En ind ſich feex benart. 

F3 4. Wi 



86 t Ondeugdig gemoedt. 
4. Withpderufidankoopen/ / 

Om al fijn geld en fchat / 
De rufte gaet dan loopen / 
En Kieft een ander pad / 
Daer moet hp dan berfmaoren/ 
In dit ellendig quaet / 
En fal met rou fijn toeberlaet / 
Derfoepen ín deeg ſtaet. 

s. Schoon dat hp dan met tranen / 
De ruft weeromme riep / 
En haer den weg wou banen / 
2p boud haer offe fliep / 
Sp laet haer nauw bewegen / 
Dan die haer hier berftaot / 
Mant fp berlaet hem in den noot / 
oo hp fich quijnt ter doot. 

7. » Wilt dan bp tijds opmercken / 
„En geeft de deugd’ gehhoog / 
„En recht u doen en Wwerchen / 
» Aa 's Hemels heplig ſpoor: 
» Can ſuldy ruft berwerben / 
„Als gp het quade ſchouwt / 
„En opu God alieen bertroutot / 
„En d ondeugd’ u berouwt. 

Oratius feydt, de Deugt isden geenen een fpot, 
die fich de begeerte overgegeven hebbende, de 

{noode herrs-tochten volgen , dië welcke , op datfe dit 
mogen genoeg doen , foo ftreven fy met aller macht 
na vuyl gewin. Maer als nu de fonde haer ploye heeft 
gefet, foo overvaltfe het gemoedt en verwart dat fefve. 
En dan foude men de Deugt wel met tranen wedejom 
DEP, maer alfle is uytgejaegt, foo keertfe niet we- 

er. | 

Tegen 



“ Tegen de Werreldtfche ydelheden. 
Stemme: Schoonſte Herderinne. 

De 
— ———— 

ret in haeſt de bruchten / en daer bp een groot dir 

En ne 
Woe het goede Wordt tgehroont / En bet 

guaed fijn Meeſier loont. 

2, Diet hu D pdelheden / díe foo fchoon boog d'oogen ſtaen / 
En haer firaode zeeden / Die faa fielen rag bergaen / 

Soo ſent hy / gy ydelheen, 
Vliegt gelijck het ſtof daer heen. 

3. Siet hyop de luſten / en op's werrelds hobaerdy / 
Diede ziel ontruſten / en haer valſche bleperp : 

O de luft is alsde wind , 
Die de tijdt foo ras verflint. 

4. Diet —3— dan op ſchoonhepd / op haer cier en hoofſche 
t / Pra 

Stracks ſy daer ten toon lend / en Wozt ban de deugt veracht / 
Schoonheyt en ’t blancket gelact, 
Alseen bloem op't velt vergaet. 

s. Siet hp op de Aijcke bol ban habe en ban gacd / 
% Bo fal haer bezwijcken / met een ongeruft gemoed : 

Rijekdom is te krancken goed, 
Jagelijck als ebb’ en vloed, 

F4 6, Siet 



858 Tegensde Werrel dtiche ydelheden: 
6, Siet Gp op de weelde / daer de jeugt bermaeck ín heeft / / 

Stracks hem Die berbeelde / als ſy hem Haer bzuchten geeft ; 
Dertelheyt en overdaet , 
Zijn een {noode toeverlaet. 

7. Piet hp dan op eere / hooge ſtam en eel geflacht / 
Wp moet ſich bermeeren / en ban hooger zijn beracht : 
N d°Adel is cen Hooveling ; — === 

En een oud verfchooveling. 

8. Siet hp op fijn oogen / Die flechtg na de welluſt fien : 
Op bint fich bedzogen / want hp moet de welluft lien s 

Keert u oog van ydelheyt , 
En leert wat Godts Wer u ſeyt. 

9. Siet hp op geleerthept / en tet niet op fijn gebzech / 
®! het ig berheerthept / en men word dan pderg geck. 
- Want geleertheyt fonder nut, 

Is der dwafen krancke ftut, 

10. Dlfet dan d'pdelheden / die foo valſch alg bluchtig zijn / 
En grijpt aen De reeden / in der Daet en niet in ſchun; 

Hoe fchoon u de Werreld vleyt; Gabe ” 
% Is maer ydle ydelheyt. 

En ſuoode door fijne driften aengeftoockt, verlaet 
de boosheyt fomtijts uyt vreefe van’ (traffe ; want 

van fijne herts-tochtênaf teltaen, valt{waer, feyt Se- 
neca : Maer die door een goede geeft werden geleyt, 
beminnen de deugt om des deugts wille. 

Antifthenes feyde ‚ Dat men’tdaerom niet moft doen 
oflaten, om dat het de wetten feyden , of verboden ? 
maer om dat het de redenfeyde, ditiseerlijck of fchan- 
dig. 

Diogenes 
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Diogenes o onsleert, dat die: niet in der daet, 
Een Menfích is , die in fchijn van eenen 

menfche gaet. 
| 8 

Stemme: Wanneer de Son haer paerden ment. 

DBE — 
l-ogenes Wat zjdp bot, Dat gr bp 

ESE 
Someſchijn / Gelyck als waerdp dwaes ober. 

EEE 
ſot / Moſt * En zyut atis u doch 

Hei dt 
weder · varen / Dat op — by fehoonen dag / Gaet 

steigt 
ſoecken met een Wantae - ven/ La men: 

ſchen tot pders ge· lach? 

2. *t Is waer Bat ich na menſchen foech / * Diogenes 
Maer binder hier niet cert / antwoort 
Schoon dat ick ga ban boeck tot hoeck / 
oo fie ick hier noch; geen? 
Ick foech een menfche met reden / 

Set trouw en met — op 



go Diogenes ons leert, &c. 
@precht / en ban goede Zeeden / 
Die fijn pad na de Deugdelept. - 

3. Geh fie dat pders leben fkecht / 
Ma dertelhept en luft / 
En datmeu zomen hiet begeckt / 
Die fien op beter ruſt: 
Ick fte hier fond’ en ſchanden / 
En menfchen alleen in fchiju / 
Alet valſche grijpende handen / 
Die in der daet geen menschen zijn. 

4. Guam nu Diogenes aengaen / 
„> En facht na menfthen om / 
„Hyu fouder naulijcksꝰt oag op flaen / 
„Want elck is Dzieft en dom : 
„ON sijn ats de wilde dieren / 

» Fu een waefte wildernis / 
„Ontuchtig / bol ſnoo manieren / 
„Daer gantfch geen deugde bp en is. 

5. »» Want d'een bedziegt den ander / 
5 Gu fchent en rooft fijn cer / 
„Men bijt en fcheurt malkander / 
„En paft op wet noch leer / 
s Ta in een ſchijnheplig weefen / 
„ Zoo fchuplter feer groot bedrog / 
» Me broome mach’er wel vꝛeeſen / 
„En dit quaed dat regeert het noch. 

6. „ Wie fouder doeh berlaaren gaen / 
Qu elck ſich ſelbe foeckt ? | 
‚Wen toert flechts op verkeerde pacn / 
„ oe dat men elek berbloecht. 
„ %chongeluchige tijden ! 
„ @aer d'een Den ander berfcheurt / 
„En fpot met fiju dzuck en hjden / 
„Als d'ander haft jammert en treurt. 

Goedt 



_Goedt Genoegen. 

Natuur eyfcht weymig voor haer deel, 
7 Genoeg en beter, als te veel. 

Stemme: Nu fich ondanckbaer toont, mijn Herde- 
rinne. Siet de Mufijch-nootenin Urania, Fol. 190. 

Gy die de werre!d wilt dienen en ceren. 
Een Franfche air. 

W Ilt gp dan ffadig upt fozglijcke bloeden / 
s Scheppen het water upt een bolle zee à 

Milt gp van ſtadig u dwaſe gemoeden / 
Mimmermeer fielten in ruſt en in bzee * 
Houd doch u luft en finnen in Den dwang / 
Want u begeert is bzoos en Wander Kranch 2 
Maer u begeert beftaet in waen en fchyu / 
Die dooꝛ de deugt moet heel gematigt zijn. 

2. Wilt gp dan ſtadig in ſorge ban 't leben / 
Totfen en reyſen ober zee en fand? 
Ger gou foud tot de ruſte begeven / 
Als met u riemtjes roepen onder ’t landt? 
In klepne waters vangt men oock wel viſch / 
Daer mee wn kroonen ons matige Difch. 
Waer toe geflaoft nae eene breemde kuſt / 
Vaer ude zee ontrooben Kan u ruſt? 

3. Iſſet niet beft / upt een Beechjen te laben / 
En daer upt Waterfcheppeu baaz fijn dorſt? 
En alfoo ſtil te fien op Godes gaven / 
Als om beel goeds gezworven en getorſt? 
Apt een Fonteyn fchept gp veel meerder beeugt 
Als upt een zee / Daer qu berdzenchen meugt. 
t Gs beft im bzee cen drooge beete brood/ 
Als twiſt en bol-op dic 1 boert ter Dood, 

4. Die beel gebzeecht / ſal noch) meerder begeeze / 
Die nont verndegt / is altijt vol gebreck. 
Geeft Gad genoeg / foo dancht doch uwen Heere / 
Bid dat hr t kleen u tot een grooter ſtreck. p 

Smactkt 



92 Goedt Genoegen. 
maeckt u ecn Gaug foo foet alg een Lrapoen / 
Gy hebt bancket noch lecherhept van doen. 
Geen brengt beſtaet fn dertle oberdaet / 
Maer Dat men fich ín ° kleyn bernoegen laet. 

Salomonfeyt, Prov. 15. 17. Beter is een gerichte van 
groen Moes, daer oock liefde is, alseen gemefte Os, 
ends haet daer by. wet kor 

Veel beter is, een ſob're Difch ‚ met Moes ; in ruſt vernoegt , 
Als leck re koft „Banket en Mof? „mat onruf? ſaem gevoegt. 

Ne fit alterius qui ſuus eſſe potef? 

Vatis: 

Kont gy in eygen fchoenen gaen, 
Soo treckt voor al geen anders aen. 

Dat is: 

Kont gy u in ’t uwe, kleyntjes behelpen, befwaert 
e niet met al te veel te onderwinden. 

Eenedroogebete, enderuftedaerby, isbeter alseen 
huys vol geflachtebeeften, mettwift, Prov. 17. 1. 

Syrach 40. 17. feyt, ’t Leven des geenen die hem ge- 
noegen laet, ende des arbeyders, is foet. Paulus feyt 
1 Tim. 6 6. De Godtfaligheyt is een groot gewin met 
vergenoeginge. wyders, Hebr. 13.5. Zijt vergenoegt 
met het tegenwoordige. Als wy voetfel en deckfel heb- 
ben, wy fullendaer mede vergenoegtzijn, 2 Tim. 6.8. 

Paulus {eyt, Phil. 4. 11. Ick hebbe geieert in tgene 
datick ben, vergenoegt te zijn. 

Godes | 



Godes Lof, 

Sténime: Nera ſchoonſte, &c. Off Vande 
_thien Geboden. Heft opu hert, &c. 

1 Idien den menſch ſich ſelben kenden / 
Wp ſtreefde na het hoogfie goed / 

Pp foud alleen tot God fich wenden / 
Bant daer ig ’t al in ober- bloed. 
2. Befchepfels oock in alle dingen 
Dier zijn in Demel, Zee en Herd / 
Ant Bod, elgupt haet oorſprong / ſpringen / 
Daer Godes Lof dooz wozd verklaert. 

3. Wilt gu dau tot de Schepſels Keere / 
Gp keert tot onbolkomentbhept ; 
Maer keert op utot Bod den Heere / 
Gp krijgt bolmaecht al taat hp fept. 

4. Wilt geene fchepfelg dan aenhangen / 
Loch wat u ſchoon voor d' oogen fchijnt / 
Stelt daer op trooſt noch oock berlangen / 
Bant bupten God het al verdwijnt. 

5. Wie dan de Werrelt wil beminnen / 
Die foo onrustig is en loos / 
Die quelt fijn ongeruſte Sne / 
% Baer in de werreld al te boos. 

6, Want daer ig geen volmaechte breugde / 
(Woe feer men ooch ua ’t aerdſche haeckt) 
Noch falighept noch oare deugde: 
“Ju God atteen ís ’t al bolmaeckt. 3 

— ennen 

Der fchepfelen dienft aen de menfchen. 

Stemme: Nerea fchoonfte, &c. Of / Vande 
thien Geboden. Heftopuhert, &c. 

Oo d' arme menfch te recht bekende / 
War ho ſju Schepper is verplicht / — 

Vp was bebe bau veel citende / 
_ En flarde na zen hooger licht. 

3. Was 



o4 De Natuurl. Sonne der Gerecht, Chrifti, 
2, Wantnahem God gaf Lijf en Ziele / 

Doo wierd’ hem alles onderdaen / 
De Bieren die in Boſſchen kriele / 
Jat moeſt hem al ten Dienfte ſtaen. nt 

3. De Hemel fepd’ / ick geef u Lichten —* 
Dooꝛ d'arbept en den vacht tot ruft / 
Ick geef de Lent , Die Weer Komt ſtichten / 
äi watter eerft fcheen upt-gebluft. 

4. Ick fehench den nk met haer beet) 
Den Herff met hare volle fchuur / F 

Den Winter waer boog eick moet duchten / 
Cor een berpoofing der natuur 

s. ®e Locht die fpzeecht / ich ſchenck n° eben 
De Dogeleu ban alle flag ; 
Det Water fept ich ſal u geben / 
U Difch en Branch ban dag tot dag. 

6. De Aerde fept/ ick geef u ooren) /· 
WBijn/ Druchten/ Vleeſch en atte fpijs / nie 
Waer mee ge ’t Kichaem/ na beboeten AA ans 
Kond voeden op gefonde Wijs; ae 

7. Dus komen ons fijn Schepfele noden 
Dan Bodden Beer daer toe bereyt / 
En fingen ons / als Hemels Booden / 
Siju lof met alle danckbaerhent 

8. Zoe beel’ als gp door Godes zegen / 
En dooꝛ fijn wijshept zijt berlicht / 
Door foo beel goets / ban hem verkzegen / 
Blijft gp aen uwen God berplicht. 

Siet de Mufijck-nootenin Bellerophon , ‘Fol. 63 
— 

— — — 

De natuurlijcke Sonne, ende Sonne 
der Gerechtigheyt Chriftus. 

Stemme: O Salig Hey lig Bethlehem; 

W Ut rijfter booz een Morgen Son ? 
Een Sonne der Gerechtigheden : 

Een 



Eenishoodig. ös 
Gen Leeuw upt Juda die berwon/ 2 
En hiet op aerden quam beneden. 

2. Be Son het aerdrijch wel verheugt / 
En gueecht en rijpt de aerdfche bruchten /. 
Maer defe Son, Die brengt ons breugt / 
En flooft ons Ziele bol genuchten. 

3e De Sonne warmt wel en berlicht / 
ARaer Defe Son verlicht De ſumen — 
Sp warmt dooz’: hert en door tgeweicht / 
Ja fp verwarmt de Ziet ban binnen. 

4. De Son ontdecht de dupfternis / 
En maecht het Klaer in alle hoecken: 
Dees Son een hlaerder fachel is / 
Die hert en nieren kan dooz:foechen. 

5. Als defe Son haer ſchijnſel laet / 
Soo fal ffrachg alle glang verdwijnen / 
Maer onfe Son enn Mane fat bergãen / 
Die fal in eeuwighept ons fchiuen. u 

6. Als Sonen Mane ſal vergaen - > 
En geen licht upt haer weeſe geven / 
Soo fal deeg Sonne altijd ſtaen / 
En ſchentken ons het Bachten Weert, 

7. De Son ban God gefthapen ig / 
En fp fal weer haer giants outbeeren; 
Maer onfe Son God felber is / 
Degroote Hod, de Weer der Heeren. 

Een is noodig, 

Stemme: O Salig Heylig Bethlehem. 

V Ooꝛ een die oberbodig is/ 
Een koſtelijck juweel te ſoecken / 

Die foech’ het Een dat noodig is, 
En ſnuffel bep ín alle hoecken. 

2, Dit Een Dat voodig is, is groot / 
Het is De Perl bau ’t eeuwig leven / 8: 
Het is cen ſchat / Die noch in doot/ 3 
Noch leven u ſal opt begeben. 

3. Alg 



96 Kent u felven. 

3. Als gpbiehebt/ foo braegt niet meer / 
Qa hemel / aerd’ / nach aerdfche rijcken / 
t Gs Chriſtus Uwen Goden Weer / 
Daer ís geen peerle fijns gelijken. … 
4. Wp isde weg en ꝰs levens poort / 

Bant bupten hem komt niemant binnen / 
Hy ís des Daders eeuwig Wooꝛt / _ 
Hee fou men hem dan niet benumen ?; 

s. Want wie hem eert / Dien eert hn weer / 
Wie hem beracht / fal hp berechten / 
Bus geeft hem doch alleen de eer / 
En dient hem met u ziel en krachten. 

6, Wat baet of grt de werreld wint / 
En gp lijd ſchipbreuck aen u zielen 2 
Gelooft in Bod / dieu bemint / 
Hn fat der fonden haf vernielen. 

7. Dees peerle Die berbozgen lept / 
AIn d'acker ban De ziel begraven / 
Is ban foo hoogen Majeſtent / 
fa God / en ban fijn hoogfte gaben. 

8. Mlicht ſal als de Souopgaen/ … 
Wanneer fp d'uchtent dauw komt groeten / 
En gp falt bp dees Roopman ſtaen / 
Die defe perle quam ontmoeten. 

g. Wel falig daudieom dit Gen / / 
Doo fchaed’ acht al de aerdfebje dingen 
In Chrifto bint gp dit alleen / 
Bug fulop bau fijn goedheyd fingen. 

Dat het Een noodig is leert ons de Heere Chriſtus in 
ſijneꝰt famen-fpraeck met Marthaen Maria, Luc. 10.42. 
— — —— — 

Kentufelven. 

Stemme: Prins Robberts marfch. Of / Watis 
de Meefter wijsen vtoet. 

w Xt is by ons een groot gebreck / 
Dat wa op and're ſien / 

: 

Eu 



__ Kéntù elven. 
En merchen niet ons’ epgen geck / 
en fi —* kan beſpien / 

p fien welmer een c J 
Bet geen een ander f, fer pgr 9 
Daer doch in one epgen lieht / 
Een donchre wolcke daeit. 

2. Wp fien den ſplinter batt ong balent 
Maer onfen epgen Balck ! 

Die fien wp niet, daer zijn Wy blind / 
En maecheu groot gefpalch. 
F epgen liefde ong berlept / 

ls of bp meerder zijn / 
Baer onfe noo hoovaerdighert/ 
Maer toont een valſche fchijn. 

i % Ach! t keude fich ten Menſch te techt / 
| Do fou niet bupten flaen ; 
AAaer in fich ſelben bzoom en ſlecht 
Fn fijn geweten gaen: _ 
&lch meent dat hu ig wel geleert / 
Pol fchoonGept en verftand / 
En wil ban peder zijn ge-eert / 
Daer d'eygen liefd’ is fchand. 

4. Wp zijn ín ’t oozdeel gau en vlugh A, 
&nlaftren 'g anders daet/ Eel id 
@ns fepl wp werpen op der ruoh / 
Maer s'anders booz ong fiat / 
Daer wp met Argus gogen dan / 
_Beloeren pderg doen / 
Hoe broom oock. weſen magh een man / 
Zijn wp in” oogde Koen, 

s. Wp su gelijck een Pau die prouckt / | 
we fijven gulden flecrt; _ 
Maer alg hu na fijn voeten lonckt / 
Dan is fijn pracht gekeert : 
Soo wp op ons” cliende fien / 
En in ong felben gaen / 
Wy fuiten Die vpt weudigh blie / 
En m de Ziel — 

6. 



98 Kentu felve, 
6. Wie dat fijn epgen tupne Wied / 

Die heeft genoegh te doen : 
Wie op fijn epgen leben fiet / 
al D’ epgen liefd’ niet boen, 

od Die het hert ban binnen ſchouwt / 
fe Weet wel Wat wp sijn : 

Wie op fijn eygen liefde bouwt / 
Pertoont maer balfche fchijn. 

Aer is geen fwaerder faeck , als fich felven te ken- 
nen; want als het Orakel of de wonderfpraeck te 

Delpbos wierde gevraeght, wat weg men moeft inflaen 
om tot de geluckfaligheyt te geraken? Antwoorde, 
Soo ghy u felven leert hennen. Enalfofy dic een {ware fake 
oordeelden, ftelden fy dit, door een gemeen raed-be= 
fluyt, boven het poortael van den Tempel Delphos , 
Kent ufelven. Een ſpreucke, die Soeratus aen Apollo toc- 
eygent. En Auguflinus achtede die foo Godlijck , dat 
hy feyde, dat die uyt den Hemel was gekomen. Een - 
fpreucke die tegen de eygen liefde en lactdunckentheyt 
is geftelt. Want yeder meent dat fijnen Uyl een Valck is. 
Thales een van de Griekfche Wijſen, feyde, datter geen 
ſwaerder faeck was als fich [elven te kennen , en geenlichter 
als een ander te berifpen. En de fpreucke van, Zfopusis 
kluchtigh, daer hy den menfche met twee faecken af- 
fchildert, d’ eene voor den borft, d' ander opderug=- 
ge; op den rugge wierp hy fijne eygene gebreken, die 
hy niet wilde fien, enderhalven bleef die ledigh , maer 
eens anders gebreken, hingh hy in den voorften fack » 
en die was altijdt vol. Want wy zijn door de eygen 
liefde foo verblint, dat wy onfe eygene gebreken niet 
konnen fien. Leeft van defe eygenliefde,, in de Icono- 
logia of Uytbeeldinge des verftandts, Fol. 295. daer. 
tuldy die felve feer aerdigh vinden befchreven. 



shtbha bea 59 
t Gerufte Leven. Pr 

Stemme : Palm. 1óo. Ghy volckeren , &c. 

sr Gluchtah wiens berlichté Geeft / ah 
G Den dood noch hoopt / noch wenſcht noch breeſt / 

En dien noch ftaet noch eerfucht quelt / 
Mach fich te feer deanghſt om gelt. 
2. Bie oprecht leeft in bzpe ſtaet / 
En fich op ’t reyn gemoed verlaet / * 
En ſoeckt noch bus / nach ſchilt / noch zwaerd / 
Crawant / noch wacht die hem bewaert. 

3. Die noch der Vorſten toorn ontſiet 
Boch acht 't geklap der voltken niet / 
Maer die ín fijne Putte zeen / / 
Op God vertrouwt en anderg geen. 
. Die alg het morgen licht breecht aert / 
Tran bzolijck ban pe bed opftaen / 
En fijn geruſt / En dancken Bod / 
oog fijne gonften overschot. . 

5. Bie niet na hooge Ampten ſtaet / 
Boch kruppt te wefen in den Kaet / 
Maer Die tu alle needzighept / 
Syn ganger na den Bemel lept. 

6. Die liever fic in topen Delt 
Daer hu fim Deeen Schacpjegrelt/ / 
Bp ’t rupſſchen ban een foete ſtroom / 
In Schaduw ban een Tinde boom. ok 

7. En neemt een ſtichtigh boeck ter hand / 
Maer in hn oefent fijn berftant / 
En dencht ſteets op den laetften dagh / 
Die memand hier ontblieben magh. 

8. Die geen gezwaen ban horden jacht / 
Geen paerden noch geef hoer fen acht / 
Geen perlen / bagh noch eel gefteent / 
Maer fg te bzeen hoe 't Hod berteent. 

9. Meeg alg 't de goede Bod dan luft / 
Dat hp hem boeren wil tat ruſt 
Soo is ’t gemoet ban ſorgen bau / 
Alg ha berlaet Deeg flabernp. 4 
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Wo Ydele Eere en Roem. 
D E Wijsheyt breifgt een vroom Man tot een geruft- 

heyt des levens, en leert hem de Rijckdommen, _ 
Eer-wapens, Hooge zetels, Staten, Liauwerkranflen, 
opgerechte Beelden en Triumphen, die de begeer= 
lijckheden ons aenbrengen, geheel verfmaden. 

Seneca ſeyt in fijnen 86 Brief: Verlaetde Staetfucht, 
want het is een forgelijcke faecke , fy is ydclen flechts 
een wind, want fy heeft geen eynde. Voorts feyt hy in 
fijne Philofophifche fpreeckwoorden: De menfchen 
behooren fich het teergelt des Ouderdoms, door naer- 
ſtige leeringe te verkrijgen, op datfe niet door een 
dwaes gemoet te rugge gaen: Daerom moet-men de 
nutte leringen als een ftock voor cen fwack lichaem, 
gebruycken. 

Horatius lib. 1. Epift. Een wijs man ſtaet smorgens 
van den bedde op ; en geeft fich tot naerftige leefinge, 
op dat hy de welluft, nijdigheyt en andere fnoode 
herts-tochten, den wegh Erne — en alſoo 
geruſt leven. 

Ydele Eere en Roem. 

Stemme: Windeken daer het Bofch af drilt. 

At ig Be roem en pòle eer : 
W Slechts een Winden lichte beer ; 

Nochtans eerlijck: © fao deer! eht 
Ach! fp * gelijck het Was / 
La fp beeeckt als 't broofe glas. 

z. Waerom ſoo ſterft de menfch daer na? 
t AS tot engen ſchand en ſcha / t 
Bant fis ſpotten / met dees fotten / 
Die ín opgeblaſen ſchijn / 
Dillen altijd verheben zijn, 

‚ d’ Eene prouckt met hoets en pracht / 
binder roemt fijn hoogh geflacht / 
Deeg als vepligh / is ſchunhenligh / Di | 
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Die met een gemaeckte konft / 
Soeckt maer alleen der Beven gonſt. 
4. Deſe met fijn geleertheyt pocht / 

Die fijn eer’ dooz Booghept focht / 
Deeg bouwt Hupſen / Burgh en Klupfen / 
Dees bol hobaerdpe firaelt / 
d Ander met fijn ſchoonheyt praelt 

5. Deſe na ſtaet en rijckdom — 
Hoe hp t krijoht hp wennigh geeft: 
Dees wil jagen / in gelagen / 
Soeckt een ander fijne luft / 
Pele eer’ geeft ninimer ruſt. 
6. Deſe fijn cer bp boelen ſoeckt / 
Die hp haeft te ſchandich bloecht : 
Dees met poffen / en met ſtoffen / 
Doecht fijn lof dat pòel blinckt / 
Daer epgen lof boch ſchandigh ſtinckt. 
7. Maer al dit roemen u berlept / 

t AS flechts pdele pdelbept ; 
Want u finnen/ nopt verwimen 
Alu ſucht / der dwaſen beelt: 
Elck heeft fijn pop daer Gp mee ſpeelt. 

8. „ Moemt dan in uwe nedzighept / 
„Dieu Zielten GPemellept: - 
„Aluw roeme / is cen bloeme / 
„Die rag ban fijn ſtamme daelt / 
„ Alg flechts de Sonne daer op firacit. 

9. „Even gelijck als t gras op ‘t belt / 
„t Gæꝛas berdozt / De bloem berfmelt / 
„Sal uw' eere / rag verkeere / 
„Wel hem die d' pdele eere vloeckt / 
„En al fijn roem im Chrifto foecht. 

io, Baer bindp eer’ Die altijt dupet / 
Doch eerft om uw fonden trupzt / 
„Want wjaren / {nel wegh-varen: 
„Cracht dan alg éene die belaen / 
„Nederigh mag Loor God beftaen. 

H leronymus {eyt: De ydele roem en eere, iseen ongema- 
* beweginge des gemoedts, waer door yemandt 
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na groote laf en cerc janckt, om meerder als een an- 
der geacht en ge eertte werden. Maer eylaes! fy isfoo 
braos, datfe oock foo ras verdwijnt als fy opgaet. Waer 
over oock Marcus Tullius Cicero achter * boeck vande 
Officien af onderlinge plichten der menfchen, dat-wel 
waerdigh is gelefen te werden, in den droom van Sci- 
pio feght: Heeft wel yemant, onder onsinùdefe beken- 
de werrelt, den Bergh Caucafum, dien ghy fiet, konnen 
over fpringen? Of de Reviere Gangem konnen over 
fwemmen? En wie fal in d’ andere deelen ten Ooften , 
Wetten, Zuyd en Noorden, van hem hooren? Deſe 
afgefcheydeûi zijnde, kondy fien, in hoe kort begrip 
uwe ydele roem en eere fich ſal hebben verfpreyt. Ma- 
crobiu feyt: De menfchen mogen fich wel fcharnen , die 

door ecne ydele eer fich willen beroemt maken. Waer 
Van Sofipbanes meer Chnftelijck als Heydens ſinght. 

Hoe ongeluchig is de menfch, 
Die fchijnt te hebben ſijnen wenfch, 
En roemt oprijchdom , eeren ſtaet, 
Die ineen dazh komt en vergact? * 
En als’tgeluch u eenstoelacht, 
O arme menfche! vol van pracht; 
Dan fleecht ghy uwen trotſen hop, 
Hovaerdigh nade Sterrenop, 
Enondertu(fchen is de Hel, 
OfPluto uwe med-gefel, 

Doch wilt ghy de ydele roem en eere met hare ver- 
wen klaerlijck fien afgefchildert, leêft dat geleert en 
ftichtigh verhael, 't welck van Cefare Ripa im fijn Ico- 
nologia of Uytbeeldinge des verltants, is afgebeeldt, 
Fol. 102. Daer fuldy die felve mer levendeverwen , en 
groot vermaeck „ aerdigh vinden afgemaelt „ waerdigh 
te lefen. | — LRE 

Deughds 
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Deughds Kroone- 

Deuebae beſtaet in de daet, miet inde fchijn. 

Stemme: Engelíche Fortuyn, @f/ Al wat 
men hier in defe Werrelt fiet. 

Bn hert outbontkt en fchiet heer ffralenunt/ / 
“Bert is verheught en 't kraelt cen foet gelupt / 
Per hert ig vꝛoo dooz ’t innerlycke foet / 

In ’toprecht herr daer ſchuylt een blijd’ gemoet. 
z. t Gemoed ís blp alg *t in De deughde tiert / 

De Menſch is ſchoon / die ſich mer deughde ciert : 
Daer deughde waſt daer bloept een edel krupt / 
Bant deugde blinckt aen alle zijden pt. À 

3. De deughde geeft den Menſch een edel loon / 
Een Boude Staf en eene Eeren-kroon / 
Een Bonde Groon/ Wiens Scepter eeuwig blijft / 
Om dat geen tijd Des deughdens glants berdzijft. 

4. Be deugde Klimt ban felf ten Wemel op / 
En herbergt daer tot in den hoogften top / 
Aant deughde maetkt doozluchtigh / dat ecn hert 
Gelijck de Son bp God geleken wert. 

s. Be deugd’ fal fleets na ’t alderbefte ſtaen / 
En nimmermeer op flinchfe paden gaen : 
De deugd alleen hec node oberheert: 
Dermit de fond’ en alle quae begeert. 

6, Streeft dan na deughd / natuchteneerbaerhept , 
Ma Chrifti ſtem / Die u ten leben lept; 
» Want Wie daer in ſtelt al fijn luft en beeughd / 
„Krügt een klepnoot ban d'a!-bolmacchte deugd. 

E Deughd verheft den Menſche, en ftelt hem boven 
het gefternte. Dit is alleene de eenige Deughd, die 
ons onfterflijck en den Goden gelijck maeckt, * Is 

Deughd fijne gram{chapen begeertete dwingen , en de wel- 
luft in toom te houden: Want by na alle gebreken ſpruyten 
uyt defe herts-tochten. Die de ſotheyt vliet is der Deughden 
Sufter en medegefellinne, 8 

Als eenen wierdt gevraeght wat meeft inde Werrvelt uyt 
blonck ? Antwoorde hy, de Sonne. De ander feyde, dat’s waer, 
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104 De Naerftigheyde. ° 
nochtans konnen de blinde de Sonneniet fien , omdatfe 
van hare oogen berooft zijn: En fprack hy voort, Ey! 
foo moet dan de deugbt noch veel meer uytblinchen , die oock 
de blinde feer Rlaerlijck konnen fien. Want als zby de deughe 
bebe, foo hebt ghy ’t alles, maer als 5 de ondeugbt hebt , 
foo bebidy oock net u felwen. | UG 

Cebes emt hier mede, in fijn Tafereer, over een, 
feggende: Geen ding fal u befchadigen , ſoo ghy met de 
waftigheyt des deughts zijt omveftsght. Defe is vooralte qua” 
den en ondeughden een krachtigh tegen-vergif, ja evenals 
de vergiftige kracht des adders ) —— — andere 
venijnen uatdrij ft. 

De Naerftigheydt. 

„De naerftige handt , 
En fobere tandt 
Koopt een anders Landt. 

Stemme: Jonge pochte vl — | 

lt ghy deught en ruft beminnen? ? 
Doet u naerſtigheyt en blij: _* 
In de ſoete jongetijt / 

En beſtiert daer toe 1 ſinnen / 
Dat gn wacher zit en fris / 
Eer u Don aen 't dalen is. 
2. Wilt dan bande Bpkeng leeren / f 
Moe fp upt het bittre krupt / A 
Crecken Seem en Honingh upt; Wekt, 
Waerom fp altijd berkeeren / 
Inde Boſſchen en het groen / 

_ @aer fr haer met boazraet boen. 
3. Wilt ooch unt het bitter ſupgen / 

wen honingbh / doo u X 
Andres 
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Anders naecht u herten-leet : 
Weert bp tijdtg i necfien bungen / 
Wied’ u Cupn en Hof terftondt : 
» Goed krund epfcht een goede grant, 

4. Wilt op u beroep doch letten / 
Als het Mierken in fijn werk / 
Met een blijtigh vogemerch ; 
Wauũt wie niet fijn vlijt, wil fetten / 
Cot fijn eerlijck onderhoud /_ 
iet fcer haeft dat hem berout. 
_s. Boch hier toe Dient ſorgh en bzecfe / 
Want gp moet die niet ontſien / 
Maer boog al de traeghept blien / 
En in’tu geftadigh weeft / / 
Even als de Dane doet / 
Als hp fchzaffelt met de boet. 

6, @m boog fijn gefin te fazgen / 
Ys bhp dapper m be weer : à 
En die dient ong tot een Heer / 
Op dat wy oock fchier of mozgen / 
Zuilen wercken als de fpín / 
Naerſtigh boog het hupsgefin. 

7. Wie Der traeghlck tept te ſſuymen / 
Als een ander Waecht en braeckt / 
Btrachs hp in benaeuwthept raecht: 
Bilt boor at geen tijd berfupmen; 
Want Wie blijt en moept ontfiet / 
Brigt ban al de bzuchten niet, — 

*S Al ons luften van de Mieren een weynigh opte halen, 
t welck fek uyt het Latijn hebbe gêvolght Dat de 

Mieren by na een ftaet-beftieringe hebben, alsde Byen , daer 
van hebben wy, feydt feecker Schrijver, cene vatte proeve 
doch fy hebben geenen Koningh noch Boven-fitter , 
maer fy hebben eene gelijckmatige beftieringe: Want fv 
arbeyden te famen tot gemeen voordeel. Ick kan niet nala- 
ten, feydt hy, te befchrijven % geene ick in ’t Bofch Span- 
dou, in ’t Marckgraeffchap Brandenburgh, met feeckeren 
Vogelvanger , onder een vermolfemde balcke hebbe ge= 
fien, te weeten, een Stadt afgedeelt, gelijck die, de Bif- 
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fehop van Vulturien befchrijft oock in Apalia gefien te 
hebben. Ick gingh, ſeyt hy, des morgens vroeg om my 
te vermaecken in Futiv buyten de Stadt Bartholomé in 
Apulia, en aldaer vondtick een vierkante balek „ontrent 
acht voeten langh, en vermerekte dat de Mieren aldaer 
hare woonplaets hadden. Ick had luft om die te fien. 
Ick liet die ſachjes af=halen, fonder onſtelteniſſe. Be- 
vont daer onder een vierkante Stadt ontrent vier voe- 
ten lang en ruym een voete breedt, en verfcheyde 
wegen tot hare handelinge noodigh. * Waste verwon- 
deren hoe fy die in harehoecken, foolijnrecht hadden 
getrocken, en met eene gelijke mate overal afgedeelt , 
dat geen pafler die koft nauwer afmceten. Daer liep 
recht midden een diepe wegh door, een vinger breet 
daer int midden , drie wegen feer konftigh waren af- 
gefneden, van die voorige groote, fulcks datdaer drie 
pleynen als merckten wierden gefien. In de uyteríte 
hoeck der wegen, waseen plaetfedaerfe broeyden; de 
andere Voorftadt, hadden fy met kooren en voorract 
foo opgehoopt „ dat het overvloeyde. Menbevonteen 
fonderling fuyverheyt in hare wegen, ja noch ſteen- 
tjes, firuyckjes noch vaylnis. Want defe Stadt-was van 
hare Burgerye feer net geciert, en met voorraedt voor- 
fien tat verwonderinge. Sulcks dat defe Dierkensons 
leerden, de gemeene Vrede en Eendracht, dieder in 
eene Staets-beftieringe behoort te zijn. Want yder 
dede fijn arbeydt foo wel dieder uyttrocken als die te 
huis bleven, want fy lettede op de welvaert. In't mid- 
den van defe lange weg was macr een eenige poort; die 
tegen ’r Zuiden wasopgeworpen , maer aend’ ander zij= 
de wasfy vry, * welck haer de nature alfoo'moet heb= 

ben geleert. Wy fagen alle defe dingen , fcherpfinnigh: 
na, en wy verwonderden ons boven maten, dat defe 
Dierkens, in 't duyfter, foodanigen Stadt hebben kon- 
nen bouwen. Wy teyckenden alles op , en verwonder- 
den ons foofeer nietover de Stadt Napels, dieeen Man 
tact reden begaeft, hadde gebouwt; als wy deeden 

over 
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over deſe Stadt, die de onvernuftige Dierkens hadden 
toegeftelt. Defe Dierkens gaen meeft al op eene uyre 
uyt, doch d’eene nad’ ander , maer houden al een padt, 
daer fy oock haer kooren in dragen, voorden Winter. 
En op dat het kooren niet foude uytfchietcn , foo byten 
fy de kruynen bovenaf. Dat vocht is droogenfe inde 
Sonne. Ja eenige hebben waer genomen, datals ſy dit 
doen, men geen flagh-regen heeft te verwachten. Sy 
doorfnuflen allehoecken, en zijn daer in feer naerftigh , 
ja men heeft bemerckt, dat oock de fteentjes in hare pa- 
den, doorde geftadigen gang waren gefleten. ’t Schijnt 
offe in ’t bejegenen, met malkanderen gefpreck houden. 
Sy hebben hare kooren-plaetfen, wooningen en be- 
graeffenifle hunder dooden. % Is aenmercklijck dat on- 
der alle Dieren, defe Mierkens alleen hare dooden bes 
graven. Cleantes verhaeltgefiente hebben , datde Mier- 
kens, een doode Miere uyt droegen , daer veele met een 
groote fleep navolgden, en dat fy daer over by cen qua- 
me, als ofſẽ daer over fpraeck hielden, en dat tot driema- 
len toe. Is dit onder defe Dierkens, uyter natuure aldus, 
foo mogen fich defe wel fchamen , die den afgeftorvenen 
de aerde mifgunnen. En als men defer Mserkens naet- 
ftigheit aenfiet,foo mag men wel bedencken,wat Salomon 

-daer van feyt in fijne (preucken, Prov. Ó. 6, en 30. 24. 
Cicero feyt in fijnen Redenaer, Naerftigheyt vermag 

in alle dingen feer veel: defe behooren wy altijtteee- 
ren en aen te hangen; want daer is niet of het wordt 
door haer verkregen , om dat in eene deughd alle ande- 
re deughden werden begrepen. Virgilius feyt niet onbe- 
quaem: Indien ghy niet altijdt bet goede kruyt uythet 
onkruyt wied, noch de Vogelen daer uyt-jaeght door 
u geroep, en druckt de fchaduwe des velts met uwen 
ploegh, enbid Godomregen, ghy fultte vergeefs fien , 
dat een ander met groote hoopen fal infamelen , en ghy 
fult, door den grooten honger , moeten Eyckelseeten. 

Siet de mufijchenootenin Bellerophon, Fol. 49. 

Gierighe 
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Gierigheyts Quaet: 

Stemme : Schoonfte Nimphje, &c. 

Terighent dat ſnoode beeft / berght ſich meeſt — 
By haer ſelſchap en haer vrienden / 
Die haer zaet haeft ſtroopen ſal / ober al / 

Waer ghy daag” gp fult haer binden. Ì 
2. Schoon fp heeft De kaſſen bol / eben dol / ' 

sal fp na de geltſucht rafen / 
En met een verkeert gemoet / datter weoet / 
In eeng anders goed ſich afen. 
“3. Sorge waſt met geltſucht aen / en Gelaen / 
Sal fp altijdt meer begeeren / - 
t Sten fp heeft dat acht fp niet / maer fp fiet / 
doe fp mag} haer fchat bermeeren. 

4. Sp placht felf. haer dagh en nacht / alg berfmacht/ 
Of fp moft ban honger fis: 
Ja fp gunt het vziend nach maeg h/t is een plaegh / * 
Ja al waer ’t haer naeſte erven. 

s. Sietfe hares naeften fpoct / en fijn goedt / 
Dooꝛ den zeegen Gods vermeeren / 
Dan fel fp upt haet en mijt / én upt fpijt / 
Al haer bleef en bloet berteerên. 

6. Ja alg haer de doot aenraeckt / fi tſe naeckt / 
En wel vaſt op bare klunten / 
afp fchupft koor hupg en deur / grendelg veur / 
@m den doodt noct unt te flupten. 

7. Erm berdoolde menfchen kint/ hoe verblint / 
Zðůt ghy in dees acrdfchefoggent 
Daer ghp doch onfeker zijt / of detijt / 
H noch fparen fat tot mozgen. pi 

8. Als ghp alles hebt gefchzacpt / en geraept, J 
Wie ſal dan u goed behooren? 
O ghy dwaes mm deſe nacht / onverwacht / 
Sal Godt uwe Ziel verſtooren. 

* Icers ſeyt ìn ſijne Paradoxen, of wonder-{preucken: Gy 
pynight u dagh en nacht, dat ghy niet —— kebt, en 

ghy 
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ehy wreef } dat her gene, ghy noch hebt, niet altijdt fal 
geduyren, en noch wordt ghy noyt vervult noch verfadight 
van den dorft uwer begeerlijckheyt. Soo wordt hy dan niet 
alleen geplaeght mer de begeerte, om altijdt meer tehebben, 
maer oock met de vreefe, om het al te verliefen, 

* 

Senéca ſeydt in fijnen 16 Sentbrief, Wat is daer aen- 
gelegen hoe véel hy ín fijne kifte, of hoe veel_hy in fijné 
ichuyre heeft „{oo hy altijdt ha eens anders janckt ? Want hy ís 
niet vernoeght met her gene dat alreede verkregen is, maer 
hy foeckt dat noch te verkrijgen fact. Hy is nietarm die 
weynigh heeft maer die te veel begeert: maer die is rijck 
die veel heeften weynigh begeert. De overtollige rijckdom- 
men zijn als de ongeïchikte en al te groote roers aen de 
fchepen, fy beletten meer als fy wel stieren, om dat fy ecn 
al tc {chadelijcke groote hebben. 

Ick fl hier noch by woegen’t gene Horatius verhaelt Lib. 2, 
Satyrarum : Van eenen rijken armen Gierigaert Opimius, 
die van eenediepe dood-flaep. Lethargia, overvallen, men 
door geen middel koft wacker maccken. Sijne Erfgena- 
men die fende, quamen als rechte grijp-vogels tot hem in- 
gevlogen, en trocken, kreeten en raefden , om fijn bedde , 
om te beproeven of hy wacrachtigh den doodflaep hadde. 
Maer een {chrander Door , bedacht over defen kranckeú 
Opimio een ander lift, en verdreef de fieckte van,hem. Hy 
liet voor fijn bedde eenen tafel toe ſtellen, en daer op veele 
facken met gelts uytftorten „ en met veel gerammels op- 
ftapelen en uytrellen. En kreet daer na defen krancken 
Man feer luyde inde ooren, Opimi! Opimt! luyfter toe, en 
Wilt op uwe faecke letten, want uwe Erfgenamen zijnder 
tegenwoordigh , en fullen al u geld weghdragen. Hier op 
begoft Opismius. fijne fwaermoedige oogen open te doen, 
borſt tegen de felve uye , krijtende , wegh van hier ghy 
Steren en grijpvogels, wilt ghy my dacrick noch leve, mijn 
Boed rooven? en my alfoolevendigh begraven? Flux packt 
U van hier, of ick maeck u voeten. De Door feyde, dat’s 
Fecht, Opimi, houdt een oogh in t feyl, want hetisom u 
goed en keven gedaen; Maer dit aientet aoch'befchickt. Gi 

at 

, 



110 Geruſte Rijckdom. 
dat gy uyt deſe flaepfieckte u leven mooght redden, dat 
ghy een weynigh fpijfe gebruyckt, om uwe flappe mage 
te verftercken: neemt daer op een dranxken in van rijs 
‘gefoden. De krancke vraeghde, hoe veele dat het wel 
foude kaften? Seer weynig , fey de Do&oor „hy weder hoe 
veele doch? wel twee ftuyvers. Ey foo veele ! antwoor= 
de hy. Maer ick bid u, wat onderfcheydt iffer doch, 
feyde hy, of my door de fieckte of door deſe koftlijcke 
drancken het leven wort benomen ? Waer over Horatius 
feght: Wie iſſer wijs? Die geen fot is. Wat is doch een Gies 
rigaert? Dieder te gelijck fot en uytfinnigh z. 

Gerufte Rijckdom. 

Stemme: Pſalm 24. De Aerdisonfes Gods, &c. 

Je iſſer rijck? die niet begeert / 
En die fijn luſten overheert / 
En is ín alles wel te breeden : 

Die b2p ban fchulden en ban druck / 
Sich kan ontflaen ban t laftigh juck / 
@m fich te boegen na de reeden. - 

2. Die onruſt noch geen bzeefe heeft / 
Maer fich na Godes Wetten geeft / 
En leeft een leen feer onſchuldigh: 
Die rennen fupber is ban hand / 
En paft op lof noch lafter tand / 
Maer draeght ín alles ſich geduldigh. 

3. Die ſchoon hem Godt veel goeden ſchenckt / 
Dus needzigh in fijn herte dencht / 
Wp is dees gaven heel onwaerdigh / 
Die weer heeft en die min geniet / 
En altijdt op het befte fiet / 
Om Bodt te dienen heel wilvaerdigh. 

4. ®ie noch de pracht noch ſtaet · ſucht quelt / 
Maer fijn gemoedt eenparigh ſtelt / 
“Zp dat hem treffen ftozm of Winden: 

Vant Gp heeft bep / fijn epgen Heer / é 
a 



Vredes Vreughde-Beeldt. 111 
Bp fnoept fijn tochten langhs foo meer / 
En paft niet op me enge | 
5. Úp weet wel wat dees & ië/ 
Een Zee bol twiſt en ergernis / 
En dat hiet ig geen ruſt te erben / 
Dies wil Ip lieber klenn en flecht / 
Dooꝛ God in ſtilte leben recht / 
En een bergeten Burger fierben. 

6. Geluchig mie dees werrelt kent / 
En fich bau alle quaden went / 
En laet de wervelt woelen / raſen / 
En díe in God fijn hoope fet / 
En nedzigh op fijn Wegen let : 
Dees ig noch trots noch opgeblafen. 

S Tobæus feght, dat het gemeene fpreeckwoordt van 
Socrates was; gelijck een Pylaer op fijngrond moet 

valt ftaen , foo moft oock een Man altijd in de Deughd 
en ineen goed opſet, onbeweeghlijck zijn. 

Diogenes Laërtius verhacit, Dat als Anaxarchws in een 
holle {teen van Nicocréon den tyran van Cyprus, wierde 
geftooten, de Philofooph riep met onverfchrocken ge= 
moede, Stoof, (foot vry dit aerden vat van Änaxarchus, 
doch fijne flantvaftigheyt fult ghy niet verbryfelen. 

Vreedes Vreughde.Beeldt. 

Stemme : Schoon lief wile mytrooftgeven Of / Wilt 
my niet flraffen Beere. @f/ Madame de Chevreuie. 

ERK Wil een Maeghd bekranſſen / 
Met Palm en grocne Eranffen/ 
Olyf en ander Geuwd: 

eh wil haer hooft omcieren / 
Met kranskens ban Kaurteren / 
En maecken haer de Bzupd. 

As Sr 



112 Vreedes Vreughde-Beeldt. 
2. Spfalinharedagen/ | > 

Een quiden Hooven dragen 
Geladen met de vrucht / B, 
In oberbloet bangoeden/ * 
Daer *t belt ong mee komt boeden / 
Dooꝛ hare blijde lucht 

3. Sp faldooz hare handen 
Mars dorloghs tuͤpgh verbranden / 
En ſchencken ong de ruſt: 
De Ackers ſullen bloepen 
En al De beuchten groepen 
Eot pders bzeugd en luft. 

4 De Schipper fal met luſten / 
Bebaren beeemde huften / 
En bepligh overal / …. 
Sijn broome handel dzijben / 
Eu Ep het fijne blijven / 
Bebzijt vooꝛ ongeval. 

s. Spfal’tgemoed bereenen / 
Dat eerft als harde ſteenen 
Dan een gefchepden was _ 
Syo ſal de Tammers wepden 
Bp wolken op der Hepden / 
En zeeghnen ’t groene gras. 

6. Sp fal de kanft doen leben / 
Die nu fcheen wegh-gedzeben / 
st Derwoeſte rechten op / 
Enhooge mupren bouwen / 
Die nu alg neer-gehouwen / 

, Weer rijſen im den top. 

7. De reedelijche Menſchen / 
Die na deeg Meede wenſchen / 
Die ſullen haren vlijt / 
Doch na den Dzede wenden / 
En defe Maeght níet fchenden / 
Dooꝛ tweedzacht / haet of mijt, Ek 

8. d' Cen 



Vreedes Vreughde. Beeldt. “#13 
d Een bziend fal upt mededogen / 

zone tanen in fijn vogens / Ee 
Hen d'ander klagen ’t leet / 
En wenſchen datde brome / 

Dees ramp nopt oberkome / 
Welck hun valt hart en weeet. 

g. en fal tot bieugh>igh tehei) 
Eeñn Dzeede blam om ficken / 
En kroonen defe Feest / 
„Alet onderlingh om armen /, 

En op dit bper ſich warmen / 
Ant een berheughde geeft. 

zo. Geluchigh zijn de Landen / 
Die met foo bafie banden . 
Dees blijde Sonne fien / 
Daer nebelg / miſt en dampen / 
En alle fnoode rampen / 

… Booz deſe fackel blien. 

n. Weeſt Welkam bai, ‚© Schoone: 
O dauw upt 't Hemels troane ! 
nbmd de Berten t'ſaem / 
De weeede dorlogh fchepden / 

at wp in liefde bepden /_ 
Hof-fingen Bodeg naem. 

Mars: ús verdreven uyt ons wand 9 
En al fijn Wapentuygh verbrandt, 

, —5* van de vrede ; „wat die is en hare. — 
hoe die by den. Ouden is afgebeelt, in dat geleerde 

boeck: Teonologsa of Uytbeeldingen des verftänts, van 
den Romeynfchen Ridder Cefare Ripa , fol. 569 By 
ons, vertaelt en uytgegeven. Dacr die ‚óp veelderley 
maniere is uytgedruckt. Siet oock in Urania of. Hemel- 
ang, fol. 156. Lactonsde vree beminnen. En cock fol. 
173. Het padt der vrede. 

ed Aen 



214 | dogs SA 

Aen Mars den Vrede-werftoorder. 

Wiecken zijn gekort, u aembeelt leytivertreden , 
Waer op — » voor u, de Wapens plagh te {mees 

en: HE utd 
U Helmen zijn verplet, u Harnas leyt verroeft , 
U Standaert atgeruckt, en al u Heyr verwoeflt, 

De bligems van * gefchut. de donders van der Aerden, 
De Trommelsen trompet, 't gek nars der wreede fwaerden , 

Die leggen heefch en ftomp. U ftroomen root van bloet , 
Die zijn als nu herfchept in een crittalle vloet. 

U Henghften die wel eer fchuymbeckende vol tooren, 
Ten ftrijde aengehitft, haer brieffchen lieten hooren , 

En brandende van vuur, dat uyt haer oogen ftraelt , 
Die zijn nu al ontgefpt en voor den ploegh gehaelt. 

Palleyfen die van u door vuur en vlam gefchonden, 
Ghy had tot gruys vermaelt, daer boutmen nu de gronden: 

En *% Landt daer d’ Ackerman fijn’ goude ayren maeyts 
Dat had ghy dolle Mars , met breyn en bloed befaeyt. 

De Zeeen Handelsman, die ghy foo vreeflijck quelde, 
Die ſſlapen nu geruft ter Zee en op den Velde. 

Bellona die voor u ftack altes in den brandt, 
Diens fackel is gefmoort , gedreven uyt het Landt. 

Nu komt in plaets de Preed”, de Moeder aller goeden, 
En toomt u, wreede Mars, met u moordâdigh woeden ; 

En fchenckt ons haren Hoorn, gepropt vol overfoet, — 
Met velt-gewas en graen en allerhande goet. 

Î 

4 

De Tweedracht, Schrick en Prees’ „*t werderf ‚als helfche boden; 
De Twift, de Wraeck en Mort, die zijn nu wegh gevloden : 

De Eendracht haer vertoont als in een gulde Eeuw, 
Waer in de Liefde blaeekt, en t Lam weyd by den Leeuw? 

Daer veſtight {y weerom, wat tweedracht dee vervallen, 
En recht de huyfen op, en fticht weer hooge wallen , 

En fchakelt daer ineen de herten, die de nijdt, 
Eerſt afgeſcheyden had in dees verwarde tijdt. 

Want Pryheit en de Vreed’, als Goddelijcke panden , 
Doen Godsdienft en het Recht weer bloeyen in de Landen: 

Want Vrede buyten dwangh, of plicht tot flaverny , 
ls uyt haer eygen wet en na de reeden vry. „+ 

| e — Wat 



t 
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Aen Mars dà —— 15 
Wat flaet onsnutedoen? Wy fullen Vreede-vieren ) 
En d'offer van ons Ziel, recht naden Hemel ftieren , 

En bidden dat dees Pree ons blijf geduurigh by , 
Op dat die door geen twift noch haet gefchonden zy- - 

Om Vryheyten om vreed’, ſoo heeft het Landt geftreeden, 
Nu hebben wy die beyd’ de Vryheytende Freede, … 

De Zryheyt-voor het volck, voor lichaem en: voorgoedt , 
De Pryheyt voor het Landt de Pryheyt voor ‘t gemoedt. 

Dees Vryheyt en dees Vreedꝰ zijn vruchten van Godts — 
Die hebben wy nu bey voor yder een verkreegen. 

Dies ſingh nu Heer en Knecht, en yder Onderdaen, 
Dit wonder-merck alleen ss wan den Heer gedaen. 

Men kent geen Vree noch achte miet, 
Voor dat men erft den Oorlog fiet. 

B. MAN TUANUS feyt: 

Nil fine pace Deo gratum, mee mumus * aram. 

Indien ghy na geen Vreede jaeght; 
Godt all’ u Offerhand mishacght. 

Chriftus ſeyt Matth. $. 9, Saligh zijn de vreedfame, 
want fy fullen Godes Kinderen genaemt zijn. … 

Nulla falus belo. 

In d’Oorlogh fier mer moort en wee, 
Wy wenfchen aliena; den Vree. 

J 

H 2 Dancke 



116 Dancb⸗liet: 
Stemme· Si fanto gratiefa. @f/ 

O Ofchoonfte Perfonagie. 

r Ckheb ffof om te klagen 51 
In mijne Ziel van mijnondanckbaer efen 1 
Daer Bod mp nacht en dagen / 

us heeft behoet / boog fchande / * en vreeſen / 
Vaer hymy voed / met al fijn goed / 

_ Wen Zielen Lijf met zeegen. VCNAOON 22 
@ndanckbaer herte, ich boel in mp de * ——— 

Seer verleegen. 

2. Ick wil mijn hert outbouwen / 
En dancken God voog alle fijn’ weldaden / 
Die nimmer hem berouwen / 
ch ſteun alleen op 't heyl ban fijn genade: 
@ groote Beer! u homt de eer / 
Ick ben u guuft niet waerdigh / 
Die ghy in 't leven / mp ld bebt —— 

Seer wilvaerdigch. 

* ® Gan en Heyl der goeden / 
Spzingh-ader aller gaven en gefchenken $ 
So:t doch in ong gemoedeu / ) 
HU goede Heeft, Dat wpaenugedenchen; 
Bant ghp alleen, zijt ons die geer / 

‚ Apt wien deeg ſtroomen vlieten / | 
Daer wp ons laven / en uwe milde gaver 

Ut genieten, 

4. Ghy onderhout mijn leben / 
A hand imp ſtiert en lept mp op u gangen / 
Ick vrl u D'eete geben / 42 
BDooꝛ alle deught deo u foe mild” ontfangen’ 
Alwaͤer ich ga / alwaer ich fla / 
Doo moet miju Ziel’ u pzijfen / 
Dooꝛ ugenade / Die ghy mp vꝛoeghen ſpade / 

Komt bewijfen. 

5. Brijft wegh d'ondanckbaerheden / 
Die my tot noch benevlen / en beletten : 
Begaef mijn Ziel met reeden / 
Dat foo bergif Daer in geen woꝛrtel fetten ; 

| Kel 



* Lof der Liefde, — BET 
Maer dat u Soon Jin mp bekroon / 
t Geloof enꝰt goed gewete / 
Dat ick den zegen / doorz uwe gunſt beriregen, J 

opt vergeet e. 

Lof der Liefde. 

Stemme: In Babylon met onverftande. 
* 

En al 't geheym ban Godes raed / 
Schoon ick berſtont de dromeryen / 

En dat ick Wifte goed en quaed / 
Wat fou mp baten defe daet 
Schoon ick koft alg eers Engel fpreechen / 
En kende niet mijns felfs gebzeechen / 
Mag ick dan niet in flechte ſtaet? 

z, Als ick dan moft de Liefde Berben / 
Waer upt dat alle deughde ſprunt / 
En dat ick moft ellendig} ſterben / 
Mag dan niet al mijn bzeughde upt 
Ja ick was alg een hol gelupt ; 
Daut fonder Liefd ig 't al berlooren / 
HLiefdeloof hep: wecht Godes tooren / 
Tiefde het al m ſich beflupt. 

3. Schoon ick geloof Gad dat ick bergen 
Tofte Yerletten van ſtee / 
En dat ick dorſt den Hemel tergen / 
En aen t gefternte grijpen mee / 
Wat was het al / foo ick geen Dzee / 
Boch geene Wiefd' in mp bebonde? 
En dat ick d'armen t’aller ſtonde / 
Gaf al het mijn, jabaef en Dee? 

4. Ja ſoo ick gaf mijn Lijf ten bzande / 
wat wag’t alg fonder Wiefd’ gefchret 
Liefde is lndſaem / goederhande / 
Opgeblafen ſoo is fp niet / 

3 Alle 

S hoon dat ick had de Prophetyen / 



rig ____ Lof der Liefde, 
Alle booshept ban haer bliet / 
Want fp gelooft en hoopt alle dingen / 

aet ons ban mare Tiefde ſingen / 
Aant fp heeft vreeſe noch berdziet. 

s. Wiefde fal nimmermeer ophouden / 
Schoon ooch ’t geloof en hoop bergaet : 
Tiefde fal nimmermeer berkouden / 
Want fp alind in bloepen ſtaet: 
Ware hefd’ houd ffalen maet / 
Laet ong dan in de Liefde branden / 
Want fp verlicht hert en verſtanden / 
En ware Tiefde noptbergaet. 
— 6. Wiefde Die is upt Gad gebooren / 
En fp behoud de hooghſte fiee : 
Laer ons Dan alg Gods uptverkooren / 
Houden met alle menſchen vzee: 
Want hun naeckt ecn droevigh wee / 
Die Ware Liefde hier bertrcden / 
ant Godes Tiefd' beftact in reeden / 
Woud dan met alle menſchen bzee. 

H Ugo feght in tboeck van de Liefde: 8 Liefde: ghy 
hebt groote kracht, dat ghy Godt uyt den Hemel 

ter Aerden hebt konnen trecken enverwinnen, jaden 
onverwinnelijcken te binden die niet is te-binden. O 
hoe fterck is uwe band! daer God mede koft werden 
gebonden. Want geene menfchen koften hem binden, 
doe hy ook aen den Pylaer gebonden , en aen’ Cruyce 
wasgenagelt, ten ware de band der Liefde, „hem hadde 
behouden. Ick weet niet wat ick grooters tot u Lof 
magh feggen? Dan dat ghy Godt van den Hemel ter 
Aerden hebt getrocken, en hebt den menfche, vander 
Aerden, ten Hemel opgeheven. O heylige Liefde! 
vereenight ons meer en meer met u, ons lief hebbende 
met uwen Beminden.' | —— 

Voor 



Voor t uytwendige beforght ket 119 
an inwendige. 

hetis: t Wat baet der nijders argeliſt Siet de 
Mu jek-nooten in Beller ophon ‚ Fol, 1958. 

odien u oogh een wennigh fchozt / 
Stracks ſoeckt ghy raed om dat re weeren? 
Maer als de Ziet bedorven Woet / 

Dat acht ghy hlepu en boelt geen zweeren; 
echoon dar u Ziel is heel dooꝛwont / 
hp waent dat ghy zijt heel geſont. 

2. Inwendigh fit de eelfte fchat / 
Waer boog de Menſch moet forge dragen : 
t Untwendigh 18 een aerden bat / 
Dat haeft bérbzeecht dooz anghft cn plage ; 
JV aer wie een tenu geweten beeft / 
Dooꝛ gene ramp noch our uft beeft. 

ze t Geweten / t welch is onbefmet / 
Dat dringht door Bosen Swaerden heenen / 
Het voelt geen anghſt / die haer belet / 
@m dat het ſtaet op vaſte beenen / 
Bet word dDooz gene fchult berbleecht / 
Wet ig al waerheyt / war het fpzeecht. 

4. Taet bep lafter-rongen flacn/ 
Om fchenden fijn onſchuldigh leven / 
Hou fal dooz buur en water gaen / 
En boor geen ſchult noch laſter beben : 
Hy ſchrickt noch boog het foet noch fuur / 
% Geweten heeft cen ſtale muur. 

5. Als ghn ’t uptwendigh dan geneeft / 
Sao let eer ft op 't gemaed ban binnen / 
Of daer oock fchuplt een quade geeft / 
Die ghp met ernft moer oberwinnen. 
„ Wíe Dat fijn boofe tochten hact / 
»„ Dijn bpand haeft te gronde flact, 

D E Wijsheyt, door den tijdt onderftut, foeckt de dood. 
lijcke forge , en andere moeyeljcke herts-tochten des 

gemoedts, te verdrijven; maer wy ellendige, dragen meer 

* voor'tlichaem , als voor't gemoedt. 
H 4 Plutarchus 



129 De Benvoudige Natuure. 

Plutarchus feght in de bewaringe der gefontheydt. 
Dieder onvaf? van gemoedt zijn, hoefe onvafter zijn, té 
meerder verfchricken fy voor de Medicijne. rin 

Antifthenes vermaende , datmien defe goederen foude 
fien te verkrijgen, die voor de fchipbreuck” konnen 
werden behouden. Bron feyde, dat fchoopheyt En be- 
valligheyt eens anders goederen ‘waren; maer die van 
de ziele warende onfe en onfterflijeke. «> 1e 1 

Horatius feght, Dit is een ftale Muyre woor een oprecht 
gemoedt „dat het niet quacts bewuft, noch door geene fchuldt, 
werbieeckt wordt, R 

Een goet man is om ’t gemene volkx geruchte wey- 
nigh bekommert. Hy verheught fich mét fijn eygen 
geweten, en ftelt fich altijd eens andersgebreken voor 
oogen: Bias gevraeght zijnde wat doch in des men- 
fchen leven vry van vreefé was? Antwoorde, een goee 
geweten. Waer over Cicerofeyde, onfchuldigh te leven ir 
een groote trooft, Oock feght Aufonius , defe fal-geen Ko- 
ningb zijn dieder heerfcht en fiynen Scepter fwaeyt ; maer die 
oprecht fal leven en doen. Sulcx dat ook Plautusfeyt, daer ir 
geen ellendiger leven , als een gemoedt dat fich gualijch be- 
wufl zy. | — 

De Eenvoudige Natuure. 
Steninie : Te May als al de vogelensdingen, 

Atuur met wepniah ís te bzeen / 5 
N Sy hoeft noch pracht noch koftelheen / 

Geen cier noch heerlijch Wefen; ; 
Want fn vernoeght / hoe ’t Bod oock boegbt / 
En heeft geens dinghs te bacefen. —_ 

2. Indien fp pet behoeftighs heeft / / 
By kaes cn bzood fis fober lecft / 
Sy braeght na goude fchalen /_ 
La Delp of Zp / na hoovaerdp/ 
Hoch na :t hooghmoedigh pzalen, se 
re dd 3 



De Eenvoudige Natuure. 121 
3. Sp foecht dat oprecht is en goed / 

Geen oberdaet noch overmoed ; 
Maer ſtelt ſich heel te bzeeden / 
In ſoberheyt en matighent / 
Eu voeght ſich na de reeden, 

toomt haer luften na de Wet / 
Want fp altijd op t befie let / | 
En ed, hare finnen ; 
Op dat fp niet / tot haer berdziet / 
Pet fnoorfte fou beminnen. 

s. Maer wie fijn epgen luften mint / 
Die is gelijck alg dwaes en blint / 
En fchent Weten Hatuure / 
t Welck hp epldes ' foo dom alg dwaeg / 
Cen laetſten moet befuure. 

6. Het Domme Dee dat kent haer aert / 
Dat walght Lan ’t geen dat haer bezwaert _ 
Ja ſchout wat haer ftaet tegen ; 
Maer lacs! de Menſch / die volght fijn wenſch / 
En fchent fijn epgen zegen. 

7. Het Lijf, dat frifch ig / maeckt hp kranch/ 
En buie hef op / met fpijs en dranck / 
Dooꝛ oberdaet en teeren / 
Met Caerten Dlep/ Wijn en Paſtey / 
En doet natuur berheeren. 

8. Men doet de eel Qatuur gewelt / 
Als men haer te gronde belt / 
Dooꝛ aenweunſt en qua zeeden | 
Ent eel gemoet dan bolgen moet / 
En miffen goede reeden. 

9. Ach! foo men ſich bernoegen liet / 
Jer fobze koſt / met dranck en kliet / 
Alen fou fich niet bedzoeben / 
Maer hobaerdp en leckerny / 
Doen dat wp beel behoeben 

D E Natuure, als een beftierder, fchrijft altijdt het be- 
fie. voor , en geeft yder herts-tocht een behoorlijcke 

mate, ‘Seneca feght in ’t boeck van de Weldaden, Als wy 
de natuure volgen, foo zin alle dingen vaerdigh en licht, 

Hs mac 



De De ongeluckige hooge ftaet. 
maer foo wy daer tegen doen , foo is ons leven niet ane 
ders, als of wy tegen den ftroom op voeren : „Want fy 
geeft een yder dat betamelijck is. ' Socrates plagh dien 
te vervloecken , die eerft de natuure van de nurtigheyt 
hadde af-gefcheyden ; en hy noemde de natuure de 
reeden van het eerlijcke, ‘die den Menfche van Godt 
was ingeplant. | | 

De Ongeluckige hooge Stact. 

Stemme: De May die ons de groente geeft. 
Of / Het vinnigh ftralen van de Son. @f/ 

Hansjen {neet hetkoern, &c. 

E fotte menfche feer berlanabt / 
Na Staet en Boningbrijchen ; 

' Maer als hp Die al ſchoon ontfanght 
Dan gaet de rufte firijcken. 

2. °t Was Damocles die dom en dwaes/ 
Wenſcht na dees heerlijckheden : 
Als hpt verkreegh / heeft hp eplacg ! 

Stracks om berlof gebeden. 
3. Wp ſagh recht boven op fijn hooft / 

&en ſuhjdend zwaert op-hangen : 
De bzeughde wierde ſtracks verdooft / 
En’ pdelijck verlangen. 

4. Schoon datter Koninghlijck bancket / 
Süijns tafels rugh bedechte / 
Det fpeellup Baer rontom befet / 
Die alle bzeughd’ ber echte. 

s. Hoch tafted’ hp niet aen ’t gebzaet / 
Bancket noch geene fpijfe 
Dooꝛ bzeefe was hy heel berfaet / 
En had hier ban afgrijfen. 

6. Fchachted’ u geluckigh / Beer / 
Nig ich u luch befchoude : 

* Maer 



De ongeluckige hooge ftact. 123 
Saer alg ick ſagh de fozge weer / | 
My beeft mjn wenſch beroude. 

7. Geh fie der Bzootenlebenig, - 
Soo ſchoon niet alg wp meenen: 

Det is cen Zee bol dzoeffents / 
Dol ſorgh en anghſtigh fiecnen. 

8. Al ſchijnt het ong ban buptenaen) 
Pergult en fchoon boog oogen; 
Saer alg wp daer op gade flaen / 
Vp binden ongbedzoogen. 

9. Upt goude fehalen fchencht men meeſt / 
*t Denyn om mee te dooden / 
“tBprwendigh, 't welck vermaeckt den Geeſt / 
Dat zijn maer balfche booden. z 

10.. Wíe *t valſch geluck boort beſte kieſt / 
„Derkrijght maer ſmet en vreeſe; 
Maer wie de Ware ruſt verlieſt / 
» Tan niet geluchigh wefen. 

Cr verhaelt in fijne Tufculaeníche vragen. Als Damo- 
et cles , eene uyt den pluymftrijckers van Dienyfius , hem 

prees dat hy noyt geluckiger Man hadde gefien, antwoorde 
Dionyfius : Wilt ghy dan, Damocles ! mijn geluck niet eens be- 
proeven; En als hy het toeftemde, fettede hem Diony ius ia 
fijnen Koninghlijcken Zeetel , en beftelde dateen deel uytne- 
mende Jongelingen hem fijnen tafel aendifchten , en met 
heerlijcke Bancketten en Mufijck vermaeckten. Hier over 
fcheen Damecles verheught ‚ en achtede fich geluckigh , maer 

in alle defe Vreughde, liet de Koningheen fnijdent twaert 
recht boven fijn hooft hangen ; waer over hem alle vreugh- 
de en. te gelijck al fijn honger vergingh , en aen geen gereche 
te, fijn hand roerde , maer bad den Tyran , hy wilde hem 
veroorloven dat hy moght vertrecken, want hy focht defe 
geluckfaligheyt niet meer. Derhalven is defe geluckſaligk, 
die altijdt de wreefe boven het hooft hanght, gelijck dat de 
Koningen veeltijdts zijn onderworpen. 

Sset de Mufijch-nooten in Bellerophon, 153. 3 
| De 



nn El greg enk 
De meefte raft en’t minfte quaedt, 
Is in de middelbare ſtaet | 

temme: Fredrick Hendrick , &c. @f/ Baiſe moy ma Jau- 
neton. Siet de Mufijck-nooten in Bellerophon. Fol, 123. 

STe de gulde middelmaet / 
Lan in eeren houwen / 
En die niet in hooge ſtaet / 

Sich te feer vertrouwen; 
Maer is ín het fijn te bzeen / 
En God dancken boog al het geen / 
Dat hy hem beſcheere * 
En upt gunſt bereere: 

2. Dees is veg van ’S werelt luft / 
DBiebethertberoerde; | 
Want Ip foecht De foete ruſt / 
Die hem nopt bervoerde : 
Pp paft nret op ’t dertel Bof/ 
Soch in armoe traegh of flof / 
Sine Ziel te plagen 
En fijn bleefch te knagen. | 

3. Wp weet dar de Blixem hult / 
Eerſt de hooge bergen / 
Dat fp toorens neder belt / 
Die den Wemel tergen / 
En de fiple Pijl lit laft / 
Als de ſtorm haer oberraft; 

ant De hoage boomen / 
Hebben meeft te fchzoomen. 

4e Welgeluckigh is de man / 
Die fich ſtil kan dragen / 
Die'tal fiet ban berre an / 
onder rouw of klagen / 
goe Dees hooge trotfe ftaet / 

002 den hooghmoet t'onder gaet / 
En hoe ’t matigh leben / 
Wem de vuft kan geben, 

5. Dies hp D'armoe beeft te vecht / 
Die baech lept ten quaden: 

hoon 
4 



De meefte ruft en ’t minfte quaedt, &c. 125 

Schoon dat hooghmoet hem bebecht / 
_Pobljftonbeladen: 
Pp paft niet op hooge ſchijn / 

Bit oock niet berfchooben zijn / 
Waunt hp foecht geen grooten / 

Om te zijn berftooten. 
6. Maer de zatten ſtand / 

Echt hp boog hem bepligh/ _ 
@m geruft in Stad of Eant/- 
God te dienen heyligh —; 
Wp weer dat het minſte quaet / 

g ín middelbare ſtaet; 
teg wil hy fijn leven / 

Eot Be tuft begeeven. pe 
‚7. Noch gebed noch Koninghs pracht / 

Kan fijn hert behooren /- 
ĳp fleet op ſich felben acht / 
Hoch behoeft te hooren 
Gꝛodt berwijt van heerſchappy / 
Want hp leeft geruſt en bip; 
Moch bp beeeft geen woeden / 
Pan de noo gemoeden. - 

8. Welonſaligh is de menfch / 
Die wil hooghmoet bolgen / 
Schoon Dat hp verkrijght fijn wenftb / 
Boch blijft hp berbolgen: · 
Maetr Wie in fijn palen blijft / 
“ Hof en al Be pracht verdrijft ; 
Dies leeft bepeuruftigh, / 
Matigh eu welluftiah, - 

L Ipfius feyt in fijne Handleydingetotde Wijsheyt: Defe is 
in % kort ze feggen, de wobnaeckte Vryheyt, dat men geene 

menſchen vreest, noch oock her geluck; dat men oock riet fchan- 
dighs begeere ‚nach alte veele goeden , maer dat men over ſich ſelve 
de meefte macht hebbe. Hy is vry, ſeyt Epictetus, dieder leeft als 
by begeert , die men niet behoeft te awingen noch te gebieden. 
Dionyfigs verhalende de verfen van Sophocles. daer hy feyt, So 
fich yemant onder eens tyrannen dack begeeft, die is een Nave , 
ſthoen by daer ak ry is gekomen. Daer Ariftippus op't laetſte 

ante 



6“ Schimpnoch Erf, #8“ 
antwoorde, Hy kan geen flave zijn, [oo hy daer als een vrye ò 
gekomen. Want ſeyde hy deſe # niet te recht vry „ten zy hy 
te vooren fijn gemoedt van de vreefe en hoopie-door.de wijs beys 
heeft ontledsgbt. | Romper 

‚4 ti 

Schimp noch Ernſt, by t —— 

Paft niet onderꝰt ſoet onthael. 

Stemme: Schoonſte Nimphje, &c. 

Eenigh wil bp dranck en ſpijs / weſen Wijg / 
M Schoou hy ís ban wijn befchonchen/- / 

Vaer doch pder kau befpien / dat dees lien / 
sijn ber er — — PN | 

2. d'Een heeft upt de Wepl'ge ift/ Wat geft 
Schoon hp ig geheel beftooben / « geſit⸗ 
Enom dat hp reeden miſt / ſoeckt hp twift / 
En een hapz in tween te hloben, 

3. D'Under coemter ban fiju goed / Dat fijn bloed / 
Daelt van Wdelijche ſtammen / | 
Eu bergupft een ander Man / die alg dan} 
Sich daer ober fal bergrammen. 
4. dEeue heeft een trotſe ſin / als een Spin / 
Steeckt hp / met fijn ſchamper ſpreecken / 
Dat eeu ander Dapper ſpijt / Die berwijt / 
Wem fijnepgene gebzeechen. F 

5. d'Eene wzocht en ſoeckt krackeel / eben beel / 
Wie dat flechtg met hem wil fchelden / 
Wier dooz krijgt hu ‘tin den bol / en als dol / 
Doet hp fijue Wijf heyt melden, | 

6. … Wildp na de reeden ſien / fchoutwt deeg lien / 
Die ín Wijn haer wijfhept voopen : 
Dus wilt nopt in bupl geſnap / of geklap / 
‚‚ Liaofen boog de Derckens ſtroopen. 

7. … eeft dan bp het Dzienden mael / foet ban tael) 
mMenght geen errenftige faechen / 
„… @nder t bzolijche gevecht / daer gebecht / 

Cuwiſt of onluft upt fou raecken. * e 



„Een Aep blijft cen Aep. 127 
8. Och wat komt unt brolijckheyt / menigh lent / 

En wa: onruft raeckter vooren? 
Dus bzenght nimmer in t gelach / voor den dagh / 
„Dats u dzoncken wijshent hooren. | 

9. »… Wyshept epícht een fobze mond / en een grond / 
s Bieder han in t dupfter lichten : 
» Sp foecht eenfaembept en ruſt / daer met luſt / 
» D'Eene kan den and Ten ſtichten. 

M Enander feyde , Dat die geene die met ſpijſe en 
dranck was overladen, {oude opftaen, of dathy 

fijn ampt niet recht koft bedienen , want hier uit quam 
krackeel, en door te veel reeden-twilten, wierde oock 
felts de waerheydt verlooven; maer dit moft vanfobre 
en nuchtere luyden: gefchieden. Plutarchus verhaelt in 
t Leven van Antonius , datals Geminius van den Romey- 
nen tot Antonium wasafgelonden, om aties by te bren- 
gen, war medehy met Ofavio in vriendtfchap mocht 

geraken ; en als hy var Antonio in tegenwoordigheyt « 
van Cleopatra te gaſte wierde genoodight, en bevolen 
hy oude daer fijnen laft openen, antwoorde Geminius , 
Mt Geene my, õ Antonil, gela sure feggen,‘fabick voorts 
brengen als ghy nuchteren, en op cerne andere plactfe zijt. 

Een Aep blijft een Aep. … 

Stemme: Yets moet ick u Laura vragen. 

Ehoutwt de werrelt met haer ſchatten / 
Laetſe trots en moedig pzatten / 
Met haer dertel hookaerdp: 

Taetſe pronchen met haer kleeren / 
Stracks fiet ghy wel aen haer beeren / 
Een gemaechte heerfchappp. 

2. Pronckt een Sim met goude hanten/ 
Tamer Bagh en Diamanten / 

Set 



228 Een Acp blijft een Aep; on 
| Set hem op een läoninghs Kroon / 
Met een Bijchg-flaf 1 fijn handen / 
Stracks fier ghy wet aen fijn * 
Dat Get ig geen laoninghs Soon. —* ú it * it. 

3. Öbp fuit ſtrachs aen ’t weſen meichen⸗ 
Dat dit zijn ber fterde wercken; 
ant een Ape blijft een Aep / 
Schoon hp ig bergult en heerlijtk/ 
let hem aen / hy grimt foo — 
Met ſijn blicken en gegaep. 

4. ’t Tuck dat is een blinde Dione) 
Pic fchent hare valfche trouwe / 
Dick aen Die 't onwaerdigh zijn / 

Sy maeck Aplen / Bontekrapen / 
Sp maccht Exters / Papegapen / 
Al met een vermomde ſchim. 

s. *t Ueed dat Kant berſtant niet dechen/ 
zin bet fotten / ’t bljven gechen 

A Kleed Dat jaeght natuur niet upt/ 
Watter ín is komter vooren / | 
a zel kent men aen ſijn ooren / 
Dick in’t Purper fchuplt een gupt - 

6.t Snoode paert wor door geen cierſel 
Beter / Doo bergult noch zwier fel / 
Aoch dooꝛ zael / gebit of toom: 
Geeft een man geen goede zeeden / 
Baer toe dan de guide kleeden / 
md bp niet oprecht en bzoom ? 

— Toont geen valſche fchijn nyrwendig / 
„Maer u ziel’ en geeft inwendigh 
„Ciert met deucht / en hey ighey; 
» @p dat elek met groot opmercken / 
» Speur ín al u doen en wercken / 
» {Dat in ’t hert berbozgen lent. 

Enera feght in ’t lige Leven, De gulde toom en hals- 
banden, maecken geen paerdt bster, noch de me 

dige 



| Niet in ſchijn maer in zijn. Ma 
dige goederen der fortuyne geluckiger den menſche. De goe- 
deren der fortuyne zijn gelijk, alsher gemoed is van die dat 
befit. Koat gy diewel gebruycken, foo zijnfeu goet, maer 
gebruyckt ghy die niet recht, foo zijnte u quaedt. 

Pir bene veſtitus, pro veſtibus eſſe peritus 
Creditur à mille, quam vis idi ota fis ille. 

Die cierlijck is gekleet, van duyſent wert geëert 
Vooreenervaren man, al is hy ongeleert, 

Stet de Mufijk=nooten in Bellerophon , Fol, 130 

eene — — — 

Niet in ſchijn, maer in zijn. 

Hy leeft ‘er vroom, die miet in ſchun- 
Maer in der daet oprecht fal zijn. 

Stemme: Schoonfte Nymphje, &c 

W Wer de menſche ín het fiju / alg iu ſchiju / 
Elck fou dan geruikig leben; 

Maer het uptterlijche liegt / eu bedriegt / 
Waer door menig menſch moet beben. 

2. Schaaù vooꝛ d'oogen en gelaet / focte prat / 
Is een ſtrick om mee te hangen ; 
Want in D'uptrerlijche fin / fchuplt een Spin / 
On: D'eenboudige te vangen. 

3. Bupten ist een Schape bel/ daer de Vel / 
Tent inwendig in berborgen; B 
“Jaeen Wolf en Epger-dier / Dat u fchier / 
u of mozgen fal ver wozrgen. € 

4 O ghp foo gevepusde fchijn ! die met pijn / 
Soeckt u eben menſch te wonden / 
Als ghy uwe pijlen doopt / en ſelfs loopt / 
Ant berdeef en ſnoode fonden. * 

5. En u ſchoou fchyn heplig kleet / ſteeckt bollect / 
Schoon ghy toont eens Eugeis weeſen; 
Maer het is een Scoꝛpioen / boog wiens doen / 
ich d aunoofete moet bzeefen. a, ie 

6. „Al wat ghp untwendig Doet / Lieg 't gemoed / 
„Oak inwendig daer na poogen : zE 

% Wilt 



„130 De Wijn baertinden Wijfen leracht, ) 
» Bilt ghy wefen dat ah fchijnt / u ooch pijnt / / 
» ®ar u fchijn de daet kan toogen. 

7e „t Herte moet gelijck de mand / klaer euroud/ 
„Staen oprecht met open deuren / 
„Anders 18 t bedzog en ſchin / en benijn / 
„Dat u namaelg bzengt mtreuren. 

* in 

En oprecht Man, die foude oock niet durven ge- 
dencken, dat hy niet foude durven in’tlicht ver- 

halen. Socrates feyde , Dat ditde naefte weg wastot de 
eere ‚ dat-yemand deede als hy wilde geacht zijn , en 
dat hy oock fulcks, alshy was, vertoonde. 

Lipfius verhaelt in fijne Burgerlijcke vermaningen, 
datals Livius Drufinscen Paleys wildebouwen, dathem 
de Bouw-meefterfeyde, Hy foude het foo bouwen, dat 
hy vry van alle opficht der menfchen zijn foude : OQ! 
neen antwoorde hy, Iſer eenize konf?byu overig, bouwt 
het liever dat alle menſchen mogen fieny watter by my wort 
an bedreven. 

Senecafeytin”t Boeck van de Zeeden, Wy moeten foo 
leven , dat alles wat wy doen „mag voor yders gefichte ſtaen 
Onfe gedachten moeten oock daer toe ſtrecken, alsof een yder 
het binnenfte van ons gemoedt foude mogen doorfien. 

— — 

De Wijn baert in den Wijſen kracht , 
Den dwafen maeckt fy heel veracht, 

Stemme: Soo langis’t muysjen vry, &c, 

EE 
Oe eedel is De hide / Want fn verdrijft de pijn / 

ES 
De droef hepd ban’ t deli en fp berduicht ons hert/ 

| ar 



rv 

EEE 
Den dwaferi maeckt fy hêel veracht. 7 321 

— — — 

Waer dDooz Dat fp Dan boed / De bzeugde boog De ſmert. 

2. Wie ffadig fit en fuft/ en ſelfs fijn Ziel berbluft / 
Met fo2g en angfiighepd; fijn ruſt geheel berooft / 
En hooft fijn hert bol lept/ als hp fijn geeft verdooft. 

3. Schaar Hemel is ontfieit / en toorens nederbeld / 
Stracks volgt her Sonne-licht /-dat ong beel vzeugde deelt / 
Als ſy dooz haer geſicht / ons met haer ſtralen ſtreelt. 

4. t Is altijd geen gelag / daer rijft wel eeng een dag / 
Dat fich ong bert berheugt / Lis ſteets geen fuffens rijd. 
Maer dat de menſch fchep vreugd / en fich in God verblijd. 

s, Bet fuffen ig geen deugd / waer baert beel onugeneugt / 
Die al ong vꝛeugd berbijd/ Dzijft Die Dan upt u Ziet / 
De tijd Die alles flijt / geen fufferpbevtel. 

6. Is u gemoed bedeeſt / en droebig in den geeſt / 
eeft naerſtig Godes Woord / en brunekt een wennig wijn / 
Dau ſlijt de droef heyd boort. Laet wijshend ſchenckſter zjn, 

7. Schenckt u de wijsheyd in / den Wijn na hare fin / 
Dan is de vzeugd bolmaecht / fp hent de rechtẽ mact / 
Die ong in t herte raeckt / dat fuffen ous verkact. 

8. @anfaludzoef gemoed/ door blijdfehap zijn berfoet / 
In deugd’ en eerbaerheyd. Geert ſuffer is deugd 
Die u ten quade lend / beupekt Dan oprechte breugd. 

9. Geen baag kan altijd ſtaen/ gefpannén dat ſteets aen 
Zp uiet ontfpannen zy; vetpofinge baert cuft / 
get hert moet fomtijds bl, gevoelen foeter luft, 

to. Geluchig is de maw / Biet hert verdtifcken kau / 
Doch op fijn maet en tjd: zijt gld bez waert ban geert / 
Geijpt moeden weeft verblijd; als Bod weer geneeft. | 

Yrachfeytcap 31. 20: Deswijn is den menſche gelijck” 
leven, als men die matigh drincht. Wat heeft hy voor 

eenleven, die’t aenwijngebreeckt , nademact ‘die voor den 
menfche gefchapen is , tot vrolijckheyd. Jahy verhaelt die 
onder de voornaemfte deelen des menfchelijcken levens, 
Syr. 39. 39. Paulus vermaend oock fijnen Timotheum, 
el Tim. 5. 23. Dathy niet mis fal water drincken, maer 

2 een 



ier Deugden- padt. Cf 
een weynig wijn gebruycken, om fijner magen willer — 
dewijl hy vecltijts kranck was. 

Deugden-padt. 

Stemme : Wilt my niet Araffen Heere. @f/ Schoon Lief 
wilt my trooft geven, @f/ Madame de Chewreufe. 

AU Ilt ghy het pad betreden / 
Dan deugd’ en goede zeden / 

Soo wijd voor al het guaed / 
Den wyn en lichte vzouwen / 
Eft falu haeft berouwen / 
ant qhp daer dooz bergact, 

2, Wilt daer u oog af Wenden /- 
Of ghp raeckt in eltenden ; 
Maer fiet alleen op deugt / 
@y cen Godfalig wefen / 
En wilt denn Heere vzeeſen/ 
Ju uwe jonge jeugt. 

3. Siet hoe u jonge jaren / 
Sltilzwijgende Wegbaren / 
De krachten ooch bergaen / 
En hoe de rouw en finerte / 
Beftormen ’t fange herte / 
Maer fpasberonw blijft ſtaen. 

4. Waer bzoofe Luſtigheden / 
Bezwaren uwe leden / / 
En hrenchen Ziel en Lijf / 
En teeren op u goeder / 
Cot ouruft der gemoeden / 
En u groot otigerpf 

5. ®en weg na’ perck Der eeren / 
Moet ghp ban jongs af leeren / 
Out ſien noch zweet gochtijt/ / 
ant Ged geeft niemand gaven / 
Als dooꝛ veel mocpt’ en ſlaven/ 
Dooꝛ arbept eu door vlht. 

6, ‚Wie 



Tegensde Gramíchap. — 133 
6. „Wie na de deugd' wil fireben / 

„ ®ooz beoom en eerbaer leben/ 
„Die falop Gode fien / 
„En fchouwen ficets het quade / 
„En miyden ſnoode paden / 
„En 't guaed geſelſchap vlien. 

En Jongeling, die den Wijn en lichte Vrouwen 
veracht, gaet regel-recht na het perck der eere en 

rutte , terwijl hy waeckt en draeft, en het ongemack 
des Hemelsen des gelucks beftandig verdraagt. 

Tegen de Gramíchap. 

Stemme: Goude Koninginne. @f/ Philis quam fich 
buygen. Siet de Maſijck nooten, in Luft tos 

Wijsheyd, Fol. 237. 

OBechoockte finnen / 
Daer het bier ban binnen / 

Werbergt in u boef / 
Bie altijd na weeethepd dorſt / 
Teert u tochten overwinnen / 
Want ge alle deugd’ benrozft. 

2. Taet dit zijn cen leere / 
Pat gh moogt af Weere / 
Alle toon en Lift / 
Die door u word opgeljit ft / 
Wilt dan na De vreden keeren / 
Die een bpand is van twiſt. 
3 Alg u oogen branden / 

En ’t geknars Oer tanden / 
Dich dan openbaert / 
Dan fiet elch u felle-nert / 
Dau is't of ghy in n banden / 
Doert een fcherp en bloedig zwaert. 

4. U Ziel is berdupficet / 

Enu geeft geklupſtert / 
I 3 Booz 



134 Aenmerckinge op de Spinne. ú 
Dooꝛ deeg vaferny / 

— c Gs dan heeleen dolle tp/ / 
Want gh na geen reeden lupſtert / 
Maer na wzeede tpranup. 

s. Bder meet fich vreeſen / 
Daag u fchzichlijch weſen / 
Daar unoꝛiſche Weoch. 
Die wii flaen vant haeft ecu ſtock. 
Ach! laet u doch eens genefen / 
Dan Dit fchadetijche joch. 

6. Wont u feite moozden 
Belfg den Menſch vermoorden / 
dgo2 u vinnghend / 
Dieu buindhoeckt en herlend / 
Als gijn roont aen alte oozden / 
U vern en bitterhend. 

7 „Dus betoomt u reden / 
„NDooꝛ goe tucht en zeeden / 
„Gu een foeter bier / 
ANiet in Meeuw of Cpger-dier ; 
„ ÁBaer Dat elck mag zijn mn bzeden / 
» ®aoz u Wiid en woeſt getier. 

Leeft van de Gramíchap in de lconalogia , Fol. 186, Daer 
{ult ghy die levendig vinden af-gebeelt. 

Aenmerckinge op de Spinne, 

Stemme: Alsick uytwand’lenga, &c. 

At alder Klepnfte Dier / men Godes wonder merckt / 
Jain een Spin, hy monderlijcken werckt / 

Al fchijntfe ſeer beracht / foo heeft fp nochtaus pet / 

Waer in de menfche ftof / tot fijn opmerchen 
fiet. 

2. Dit Dierken weeft en bzept met een geftade blijt / 
t Is befig over al/ na t boegen bau den tijd / | 
* Dangt ban het middel-punt/ haer konftig beepdfel aen / 

Als of het met ber ftand eens konſt naers was gedaen, “ 



Aenmerckinge op de Spinne. 135 
3. Wet maecht upr epgeu ſtof een aerdig circkel ront / 

En fiticht het nau en Wijt / met poatjes unt haer marit / 
Met een foo ſterck geweef / dat regen / tof of wint / 
Derbzeken han haer Dzaet / Die fp foo vaſt berbint. 

4 Daerbangtfe dan met vlijt / de teere Dliegjes in / 
Die ſtracks berflanden zijn / ban defe loofe Spin / 
Maer komter grooter dier of eenig ſſimmer gaſt / 
Die bliegter ſtracks dooz heen / en op haer fupch niet paft. 

5.» Dit Doet ooch ’t wetloos bolk / dat u haer ſtricken ſtelt / 
„En loert baft op den bupt door loosheyt of geweid / 
Om ban het weerloos voich te rooven haef en goed / 
En Dit ’g cen beeldenig van een verkeert gemoed. 

6,» Gp Bechters die het Recht booz groote Ganfen ſpaert / 
» omt fiet bier aen Deeg web’ u wettelooſe aert / 
„Als qhp den Grooten fpaert en hangt deu Neynen op / 
„U Becht een Dpm'web ig en onrecht in den top. 

7- „Ous leben is alleens gelijck dees teeven draet / 
» @at alfoo ras berbzeecht/ gelijch Dees web’ vergaet. 
„Ous jaren blieden weg/ gelijck een fictie ftroom / 
„De tyd gaet altijd voort / gelijck een ſtille dzoom. 

8. „O weedan! Die fijn huns op eene fpin Web bouwt 
» En op gewaende macht en ſterckheyd fich vertrouwt / 
„Op welluſt / ſtaet of eer / op vijchdom of op pracht / 
»‚Eplacg! eplacs! De dood berraft u in een nacht. 

AF Solon wierde gevracgt wat de Wet of het Recht was? 
Antwoorde, een Spinneweb’ , want foo'er de Muggen en 

Vliegjes in raecken, foo blijvenfe daer in hangen; maer de 
groote vliegen daer deur. Enditis, ’t geene Juvenalis feyd: 

Dat veniam corus, wexat cenſura columbas. 

Dekleyneblijft'er in gevat, 
De groote maeckt daer door een gat. 

Van de onbeftandigheyd van dit webbe fpreeckt Fab cap. 8. 
vf. 14. Het vertrouwen des huychelaers is *t huys van een 
Spinnekop, hy faldaer opfteunen, maer ’t{al niet beftaen. 

Siet de Mufijckenooten in Luft tot Wijsheyt, Fol, 109. 
— 34 Lof 
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Lof der Stilfwijgentheyd. 

Stemme: Schoone Nymphjevan het Wout, &c. 

W Je fijn tonq beſnoeren han / datg een Man! 
Die kan hooren en ooch stijgen: \ 

Want doog pdelrjch geklap / en gefnap / 
Suldy veel onrust verkrijgen. 

2 Denckt een zegel opu mond / Wilt u gront / 
— bzermden toe vertrouwen 
Want foo afp waul gemoed / open doet / 
t Aal u ſewe haeſt berouwen. 

3. Weeſt in t hooren niet te heet / Dat ghp Weet / 
s Andeen mang geherm te gronden; 
iDant wie neus Wijs daer na tracht / heeft haer —* / 
Dichkwils alte taet bevanden. 

4 Gaudin toorn of br den dranch; *t hert in dwang / 
Haet u doch geen Woord entfiippen / 
"Zp tat ſmaet of 'S anders fchand’ / houd utand’ / 
En u vingers boos u lippen 

s. Diet bat ghp met reden ſpreeckt / noch berbleecht / 
Is abe bzengtu femme booren; 
Doch fet dat geeu ſthamper woord / werd gehoord / 
Daer fich pemand in fou ftooren. 

6. Wieder zwijgt en Wieder denckt / niemant krencht: 
Hoort en fiet en leert Lerdzagen / 
Beter een gefproken woord/ ſtil geſmoozt / 
Als daer na ban rouwe klagen. 

7. Dort heeft zwigen / Wel bedacht / pemand bracht / 
In gevaer / angſt / of benouwen; 
ãMaer het klappen menigmact / want ons tac) ij 
Stoꝛt ong dich wilg m 't benouwen. 

8. Leert dan fpreechen op fijn tijd Mijden Lijd, 
an ſult qhp heel ruft ber merveu / 
Wie we! fpzeecht en zwjgen kan; dat's cen Jan / 
Die geruſt leeft en han ſterven. 

Aenmerckinge, 

Dis is feeckere fpreucke , ofte veel eer een racdtfel, 
t welck op de Stilfwijgentheyd gepaft wort , van Ga 

en 



Lof der Stilfwijgentheyt. 137 
fen fin : % Is vooreen al te nauw, voor twee ruym genoeg. voor 
drie alte wijdt. ’t Welck aldus wierde uytgeleydt: Hebt ghy 
yet opu herte dat u te nauw is, en ghy't niet alleen kont 
dragen, foeckt daer toe een getrouwen Vrieut, dien ghy u 
heymelijcke noot openbaert, en gaetdan niet verder. Want 
het is voor twee ruym genoeg : Mact indien ghy’”t eenen der- 
den openbaert , dan is't alte ruym en wijdt. Want felden fal 
eene faecke als't tot de derde komt, blijven verholen. Daer- 
om vertrouwt alleen eenen of geene; om dateen getrouwe 
vriend een feltfame gaft is, die felden wert gevonden. 

De Oude maelden Harpocratem, die den vinger op den 
mondt hiel, vooreen God der Stilfwijgentheytaf , als mede 
de Goddinnee Angerona, diezeheel met een kleedt was om- 
floten: Daer mede ſy uytdruckten, dat men alle geheyme- 
niffen moft bedeckt houden, en den mondt met een zegel 
toedrucken. Want van geene dingen kondy foo geruft zijn, 
alsdat ghy weynig met vreemden fpreeckt, doch meeft by u 
felven. 

Cato feyde, Leert voor eerftutonge bedwingen, want by is 
Gore aldernaef?, die met reden kan fmijgen. Diogenes Laertius 
verhaelt , dat als Xenocrates in ’t gaftmael wierde gevraeght, 
waerom, terwijl de andere fcherften en krioelden , hy alleen 
flille weeg ? Antwoorde , My is noyt berouwt dat ick heb’ gefwe- 
gen _ maer dickwils dat ick heb gefproken, Want hy hadde fijne 
tijden afgedeelt , en had oock de Stalſwijgent heyat hare tijd ge- 
geven. 

Leeft van’t gebruyck der tonge Jac. 2. Daer ghy t ſelve 
wijtloopig fult vinden, Salomon ſeyt Prov 18. vers 21, In de 
macht der tonge beftact doodt en leven. 

Vau de Stilfwijgentheyt kondy oock lefen in de Jcosolog:a 
of uytbeeldingen des verftants , Fol. 487. en vervolgens, » 
waer in ghy {ult groot vermacck fcheppen. 

is Tegea 
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Tegen de Gierigen en Verquifters. 

Stemme: De May die ons de groente geeft, @f/ Hansjen 
{neet het kooren waslang. @f/ Het vinnig 

ftralen van de Son. 

Dé lemper en een gierig menfch / 
Die hebben nopt bernoegen / 

En ouberfadigt in haer wenfch / 
Om ſich na deugd te boegen. on 

2. De Sloch-luft 18 ban ſnooder aect / 
Dau ongetoomde finnen / 
Die boog fijn mond geen koften fpaert / 
De luſten te beminnen. | 

3. Mer Dercken is haer beeldenig / 
Dat qulfig teut te Wzoeten / 
In deech en ſnoode buplenig 
@m fijne luft te boeten. 

4. De Bulftge dic let alleen / 
Hoe ho fijn bupck mag bullen / 
Hu is in t klepne niet te bzeen / 
Maer paft flechtg op het fmullen. 

s. Be Gierige in ’t tegendeel / 
Woert op eens anders haben / 
Op gunt haer naeſten / noch haer keel / 
Geen noodzuft om te laben. | 

6, Dies fchzobt en mzoet fp waer ſy han 
Om d'arme man te killen / 
En boven dat / foo foecht fp dan / 
Den hupd hem af te billen. | 

7. Dees vratighend die maeckt haer gracg / 
Om s naeften bloed te fupgen / 
2p jancht altijd in hare macg / 
Om’ recht naꝰt quaed te bupgen. 

8. Sop heeft noch rufte noch gemach / 
Maer quett fich nacht en Dagen / 
Doe fa ’t mag krijgen m haer fack / 
En and're menfchen plagen. 

9. Gelijck het Derchen in fijn maud / 
D'Eene epchel Geeft verkregen / 5 

4 09 



Rijckdoms ſchijn. 
Boo ig haer Slock · luſt ooh terſtont / 
@md'ander mee verlegen. 

10. Schuwt Sleck-luft dan en Gierighend / 
ant d'een beengt u om t leben / 
En d'ander knaegt het hert bol lept 
En kau geen ruſte gehen. + 

Heogenes feyde, Datter meer menfchen door de 
Slock-luft en Gulfigheydt waren om hals geko- 

men, als door honger. 

Van de gierigheyd kondy overvloedig lefen in mijne 
Iconologia, Fol. 169. 170, Vande Sloek-lutt leeft Fol. 
171. 

— — — — — 

Rijckdoms ſchijn. 

Stemme : Schoonfte Nymphje van het Wout, &c. 

Rckdom ſchijnt een heerlijek goed / in’ gemoed) 
Dat uptwendig blincht in d'oogen ; 

Maẽer als ghp ‘t ban na befiet/ iffet niet / 
Als een fchijn ban groot bermogen. 

z. Saegdp wie dít goed geniet / ’t waer noch pet / 
oo ’t geraechte tot den bzomen ? 
Maer ’ verkrijgt dan hoer of dief / leet nf lief / 
t Yan niet tor de befte komen. 

3. Rijckdom is een blinde Vrouw / ongetrout / 
@pgeprouckt in goude kleeden / 
Die indien fp oogen had / al haer fchat 
Siet aen baeben fou befteden. 

4. t Schijnt dat fn’t geficht berooft / en verdooft 
Dooꝛ een ſchaduw onfe finnen / 
Die alg Dan betovert zijn / doo: haet ſchijn / 
Om her upterlijck te minnen, 

z Maer 



149 Rijckdoms{chijn. | 
s. Maer fn ſchenckt geen ware deugt/ nach geen bzeugt J 

Dieder blacpt up: Gads genaden / ; 
Maer beef onruft dieder doet / ond gemoet / 
Metr veel hoogmoed overladen. 

6. Tant de ſorge / angften ſmert / Krielt in ’t heet / 
WIS men Aychdom heeft gehregen ; 
Maer als He verloren wert / bolgtde ſmert / 
En men 15 m t hert beriegen. 

Je » Gp meet Dat des werelds goed / is een bloed / 
„Die haeft flepgert en Daelt neder / 
„Hangt u hert Daer nimmer aen / 't fal bergaen / 
„Deelt daer ban u Naeſten weder. 

8. …Doegeluchig is de man / Dieder kan / 
» Victht gebzupchen defe goeden / 
» Debt go Rickdom / dauck n Godt / boog Dit Kot / 
» Eu zijt nedzig ban gemoeden. 

Lutusof Pluto, de Godtder Rijckdommen, is kreu- 
pel en blint als hy komt aentreden, maer heeft 

vieugels alshy weg gaet. Waer mede fy tekennen ga- 
ven , dat men met eerlijcke middelen , kreupel en 
langfaem tot de Rijckdom quam, maer {ho men die 
miet in acht nam, datfe gevleugelt en inder yl weder 
weg ftoof. 

Demoeritus feyt, In de menfchen fteeckt een geduu- 
rige begeerte na Rijckdom: kan hy die niet verkrij- 
gen, foa quelt hy fich daer in, verkregen hebbende , 
ishy vol bekommeringe, maer verloren hebbende, 
vol droef heydt en hertfeer. 

Van de Rijckdom leeft Iconotogia ‚ Fol. 439. 

Geen 



Geen macht foo groot; of fy is éen groo. 
ter onder worpen. 

De boosheyt die eer Prince doet’, 
Wort door den Onderdaen geboet. 

Stemme / Ach treurt nu mijnbe dröefde Schaepjes: 
De Mufijck-nooren ſtaen inde Hemel-lang, Ful 78. 

Gee Princen dieu Onderdanen/ 
Met uwen Scepter fireng beftiert / 

Ich moet u hier nu eens bermaucn / 
Dat gljp u na De reden ſtiert; J 
Mant daer is hooger / Die u hier gebiet / 
En beel vermoger / dic dit alles fiet / 
En acht op 's bolchg berdziet. 
2. Ohy meent wel ghy zijt groote Goden / 
Als ghy op wwen Zetel fic / 
En ftelt ín wetten en geboden / 
Daer elch moet oogen op dit wit ; 
Maer ghn fult ſterbven / voor u Hechter ſtaen / 
En ſult verwerben / wat ghy hebt gedaen / 
En loon na werck onifaen 

3. Kegaf uop geblafen wefen / 
U ſtuur en Wzeeb'tig aengeficht/ / 
Dooꝛ grooter God / foo moet gn bzefet / 
Eu fcheichen boog fijn ſtreng gericht : - 
Woe hoog berheben en hoe groot geflacht / 
Dat moet hief beven / oock hae hoog geacht / 
Door Godeg groote macht. 
4 Mat minder man boog uw moet bzeſen / 

Dat deepgt u nu een grooter Peer ; 
Wilt daerom feer voorſichtig weſen / 
En bupgt u boog fijn roede neer ; 
Want hr is krachtig / die deu blichrem boert / 
Die u of prachtig / Dug geheel ontroert / 
En op u weſen loect. 

s. Weeſt dan in ’t hert vont op-geblafen / 
Dat ghy u waent meer alg eeu Menſch / 
Daer ohp ſult ſterven alg de dwaſen / 

En 



En nopt berkrijgen uwen wenfchj : 
Denchkt dan in t herte / al heerſcht m 

Maet houdt ftact ; 

Gelijch het lichte kaf. 
| 

Î 

| | ie Staf) 
Sp ís bol finerte / en daelt in het graf / 

Ofephus verhaelt „dat als Herodes Agrippa niet een Ko- 
ninglijcke tabbaert op den Rechterftoelfat, en hem 

de pluymttrijckers, voor eenen God uytriepen ; en kort 
daer na met feer. fware hardnepen wietrdevaengetaft , 
fiende als nu fijn doodt voor oogen, keerde hy fich tot 
fijne Vrienden, en ſprack: Siet‚nu.defen aen, dien ghy 
als een onfterffelijcke Godt. hebt gegroet, fiet hem nu aen, 
als die door een doodtijcke nootwendigheyd; dit leven moet 
werlaten, op dat ghy daer door in ulogen werdet beftraft en 
befchaemt. 

— — — 

Maet houdt ſtaet 
Onmaet vergaet. 

Die beſtaet een lofljck werck / 
Die ſal oock ter eeren vaken / 
Dooꝛ ſijn vlijug oogemerck. 

Wie de Maet te buyten treet, 
Maeckt fich tat dén val gereet. 
2, Sonder Mate loop ’t int Wilden / 
Al watghp ter handen flaet / | 
Bant daer doog ſult ghp berfpilden / 
Alu have / eer en ſtaet. | 
Wiede Maet tebuyren treet &c, 

3 Wie fijn ffaet niet wil af- meten / 
| Als hu jang ís en bel jeugt / 
Kan't niet doen als hp berfleten / 
En tot geene dingen deugt. 
Wie de Maet, &c. 

Stemme: Rofemondtdie lag gedoken: 

Wy Febe Fact houd in fijn faken / 

4. Wilt 
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4 Wileghe aku tijd berlopen / 
En op aile Feesten gaen? | 
Bik ghp guanfien ater hopen / 
En op tupmepaden — 
Wiede Maet, &c. 

—7. Soechkt ghp paerden / koetſen / boelen / 
achten / honden en gerit / 
Deel te Gaund'ten en te woelen / 
Ghy berlieft al u beſit. 
Wierde Maet, &c. 

6 Mickt boog eerſt / of ghy moogt fpzingen / 

Wpder alg uftoch bermag: 
Wie fijn herts· togt niet Wil dwingen / 

Mader: fpae-berouw en klag. 
Wie de Maet, &c. 

7. Wilt ghp leben nade reden / 
Ma de maet eu billickhend/ 
Dolgt de Wet en goede zeden / 
En de tucht en eerbaerhepd. 
Wie de Mact, &c. 

3. Wilt de gulde Maet beminnen / 
Die u tot de deugden leyt: 
Streeft dan eerſt met Zielen finnen 
Maer 'tpad der Godſalighend. 
Dan fult gy in uwen fact, 
Houden een oprechte Mact. 

Riftoteles verhaelt in fijne Zeede-konft , als mede Cicers 
in fijne Oficiis of onderlinge plichten, by my in duyts 

gedruckt : De mildadigheyd,feyd hy, ſtond in het circkel-punt 

tuffchen gierigheyden verquickinge; want de deugd houdt 

de middelweg tuffchen defe beyde gebreecken. d' Eene 

tegen die al te verre buyten ſpringht, en d'ander tegen die 

geene die al te filtfigh en bekrompen is. Want. fonder de 

middelmatigheyd kan ons niet goets toe-komen. Derhalven 

foo yemandt de Mate overtreet, foo worden oock de din- 

gen, die ons geneuglijck fchijnen, walgelijck. Een dwaes 

den middelwegh des deughdes verlatende, en de gierigheydt 

willende vermijden „ valt tot de verquiftinge waer door 
by 



144 Noordruftigheydts Voorbeeldt. 
hy dan het geluckfalig leven te rugge tellende, de ſtraffe fije 
ner onbedachtfaemheyd moet dragen , ‘ten zy hy tòteen bee 
ter leven werde over-gebracht. Siet van de Mate in de Iconolo- 
‚gia of Uytbeeldingen des verftants, Fol. 315. Oock achter den 
Bellerophon of Luft tot Wijsheyt, Fol 257. alwacr ghy fulé 
verftaen wat de rechte Mate zy. k 

Nootdruftigheydts Voorbeeldt. 

Stemme: De May dicons de groente geeft. @f/ 
Het vinnig ſtralen van de Son. @f/ Hansjen 

{neet het koren, &c. 

He leeft'er ſtil en wel geruft/ / 
Die fich in't kleyn kan voegen / 

En die in kleynder ſtelt ſijn luft / 
en fchept daer in genoegen. 

ze Wet zeedig kleet / dat doag de koutu / 
Siu lichaem kan bedecken / 
UI is hee flecht / ja grof en rouw / 
t Lan tot fiju nootdzuft ſtrecken. 

3 Pr paft niet op Borduur of Zp / 
Fiuweet noch wertfe koorden / 
Wem warmt beel bet een flechte py / 
Is Goud’ of Dilbze boorden. 

4. Geen oberdact nach trotſe pracht / 
Paftepen noch banchetten/ / 
Behooren tiem / hu die béracht / 
En gaet op 't uoodigſt letten. 

s. Hu beecft boog geen berbalfchte Wijn / 
Oevult in guide fchalen / 
Waer m men mengt het Dood feniju / 
Als m des Bonmgs falen. 

6. Sp sijn de Boden alder-naeft / 
Die 't alder- minst behoeven / 
Pet oberrolkig acht hu guaeft: 
En” ſal hem nies bedzoecben. ; 

7. Die 
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7. Die 't wennig is genoeg / Die leeft / 

In ſtille ruſte beplig / 
En díe in't klenn vernoegen heeft / 
Die leeft baoz Gode heplig. 

Fogenes lib. 2. Als Sucrates wierde gevraegt, wie 
den Goden alder-gelijckft was? Antwoorde hy, 

Die geene, die alderweynigft behoeft; want de Goden zijn 
geens dings behoeftig. Ammianus /ib. 21. 

Als Cyrus van fijnen Waert wierde gevraegt, wat hy 
hem ter macltijd foude opfchatfen? Antwoorde hy, 
Niet anders als broad; twant ich hoope by een revier mijn 
Avondmael te houden. 

Armoede in een doorluchtig 
J ſtand. 

Stemme: Philis u rouw word geſpeurt, Siet de Mufijck= 
zooten in Luſt tot Wijsheyt, Fol, 194 É 

Ae wat lijd den arme fpot / 
Daun meenig rijck en dertel fot ; 

ant beelbzave berftanden/ Krijgen daer een deerlijck lot, 
2. Webdp gek het fal wel gaen / 
Of anders fat men u berfmaen / 
En oock den rug inrijden / of met ſtock eu knuppels flaen, 

3. Daphepd ís foo edel goet / 
Die lept boog d'arme onder boet ? 
Want ha moet het berdzagen Wat booztrotshepd Dat men 

doet, 
.Wilhy't deugdig pad in-flaen / 

D'2rmoede Deijft hem daer ban daen / 
— boert hem ter zijden af / dat hp treet op ſnoode paen. 

s. Wp komt nopt tot flaet of ect / 
* d'armoe dzuckt hem al te ſeer / 
ao dat hy wel moet —— / voor een ſtreng en dertel Peer. 

6. Schaon 



546 Armoede in een doorluchtig verftand. 
6. Schoon hp fiet fijn groot berdziet / 

En of hy fucht hp bazdert niet / 
Bach hp kan nopt beginnen / want hy gantfch geen open fi fi et, 

7. Hy kan konſt noth handel doen / 
BArmacde kan hem oock niet boen / 
Of hp moet mee verteeren / en na flaeffche wercken fpoen. 

8. . Weeſt boog d'armoe dan bebzeeft / 
» En zijt doch naerſtig in u geeft / 
„En wilt bp tds opwaecken / en ſteets op u horde weeſt. 

9. Naeckje m Dees flavernp / 
s Bip blijf: een flaef cn nimmer bep / 
» Pus wilt u dan bedaren, en ont wijcht dees tprannp, 

Lciatus maelt in fijne — Sinne-beelden, de 
armoede in een doorluchtigh verſtand, aldus af: 

Datſe met een {ware teen aen de rechterhandt geboeyt 
zy, maerdatfe aen de flinkerhand kleyne vleugels heeft, 
doch die veelte onmachtig zijn, om den {waren fteen 
der armoede op te heffen. Waer van hy aldus fingt: 

Mijn rechter druckt de fleen „mijn flinker vlrugels draegt, 
Schoon ofimy d'een verlicht, noch meer my d° ander plaest, 
Ick koft door mijn verftant, recht na de wolch ken iben, n 
En waer’ mj d° armoe bracht tot cen vampjalig leven. 

EEN — »_ Ofte aldus: 

Soo darmoe my mict had geknelt, 
Ich maer oock een doortuchtig Helt: 
Schoon of de vlusgeflincke wil, 
De fleen van armoe houd my flil. 

Siet hier van de Iconologia of Uytbeeldinge de ver- 
ftands, Fol. 12$. Horatius feyd: Ach! dete ellendige, 
werpt, uyt vreefe, fijnen hoed van vryheyd weg: En 
ghy fiet dat hem fi fijn Heere, die met hout is geladen, 
fijne Ezels rugge inrijt. Ja hy wordt met’ geetiels ge- 
dwongen , dat hy oock facken moet dragen. 
— — 

/ 

De 



lernt 
De ongerufte forgedes gemoedts. 

Stemme: Maximilianus van Boflu. @f/ Als mijn 
ſtondlijn voor handen is. Of / O Godt 

wy dancken dijner goed, 

We ig een ongeruft gemoed / 
__NV en fnoo flavin ban 't leben £ 
Die daar de fozge wort gebaed / 
Als dooꝛ een vad gedzevert. 
As alg een ongeftupme Zee / 
Die bol gewoel en nopt te bzee / 
Sich tot geen ruſt kan geben. 

2. Want ſchiltwacht / trommel nach gefchut / 
Han defe ſorg berjagen: 
Wp fie gebaent / en bzeeft en dut 
Doez overval en plagen ; 
Ga mat dees Menſch ter handen flaet / 
Hy knaegt fijn hert en beeeſt boog ’t quaed / 
oog liften en booꝛ lagen. 

3. Moch fchoon paleys / noch ſtaet / noch eet 
Lau defe ſorg berdzijven / 
Hoe hy meer heeft zoch fo2gt hy meer, 
Been ruſt kan by hein blijben ; 
Ga al’t Muſijcken't foet gefang 
Dermaeckt hem niet/ noch’ foet geklang 
Kan defe ſorg berdzijben. 

4. War baet dit ongeruftig heet / 
In deſe foza te leven/ 
Waer dooz fijn pijn verdubbelt wert / 
En moet in onrust zweden. « 
„Ep werptufozgop Godden Peer) 
» Cu leeft gerufi / hoe langs foo meer / 
» Pp falu ruſte geben. 

— Vrouw quam by een Philoſooph, en klaegde 
O over de ongeruſtheyt hares gemoedts, en verfochte 
raed hoe fy daer van mocht worden ontilagen. De Phi- 
lofooph antwoorde, fy motte vreeden zijn, ‘want niee 
mand ter werelt wasdaer van vry, Sy hiel evenwel aen. 
Sk 2 Doeh 
* 



148 De vruchtbare Reyfiger. 
Doch om haer te voldoen; feydehy, fy foude foo vect 
linnen tateen hembt affnijden, en gaen daer mede tot 
een Vrouw , die fy waende de gerufte en geluckigfte te 
zijn, en haer bidden, fy wilde het hembt voor haer op- 
naeyen, en dan foudefy van alle onruftzijn ontflagen. 
Sy gaettot een rijcke Vrouw , en verhaelt daer de ree- 
den waerom fy *t verfochte , wanende dat defe de alder- 
geluckfaligfte was. Maer defe Vrouw will foo veel 
moeylijckheyt en ongenoegen op te halen, dat fy het 
hembt weygerdete nacyen. Eunalfoo fy valt van d'eene 
tot d'ander ging, vantſe over al foo veel ongeruftheyd 
en ongenoegen , dat hethembtongenaeyt bleef. Enfoo 
wortnoch niemand gevonden, dié vry van misgenoe= 
gen thembt wil opnaeyen, endus blijf'et noch onge- 
aen, 

— —— 

De vruchtbare Reyſiger. 

Stemme: PAL. 100. Ghy volckeren des Aerdrijcks al. 

R Erf ban boog bergen en dDoaz Dal / 
Doo ſoeckt de werreld ober al / 

En rijten ratft al waer ghy wilt / 
Eplaes! ghp tijd en ruſte ſpilt. 

2. Waer dat u Bod fijn zegen geeft / 
Siet dat qhp Daer bernaeat in leeft / 
En wenfcht uiet na een honger ſtant / 
JBaer weeft te zeden in u fand. 

3. Hont iſſer land / Waer na ghy rent / 
Die n ooch niet De ruft ont went / 
Schoon hr komt ín een ander lucht / 
Noch blijf dy by u eygen fucht. 

3. Scheept vey na Zemblas Noozderſtrand / 
Na China, ofna't Zupder-land / 
Gaet bey de heele werreld door / 
Bu Indiäen of zwarte Moor, 

s. Milt ghp u felven niet ontblien/ / 
Soo fult ghu Daer oock menfchen fien / Dal 
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Dol ſnootheyd / booshepd/ wijs of mal / 
t Zijn meufchen / menfchen / ober al, 

6, Brengt ghy daer deugt en eetbaerbend/ 
Ghy hebt eeu goede grond gelept ; 
Maer beent go daar de ondeugd mee / 
Pan wozd ghp flunrmer alg het bee. 

7. Wie dan in beeemde Mander gaet / 
En ig een ſuoode ounverlaet / 
Die fal wel gaen / maer in Dien ſtand / 
Leert hy veel ſuooder in fijn Land. 

8., Wie ſich dooz reden niet geneeft / 
„Dooꝛ ’t roeren ban een goede geeft / 
„Dan lucht berandert / niet van't quaed / 
„Miis Go fijn booshend met berlaet, 

N Eneca feyd: Ghy moet van gemoedt en niet van 
lacht veranderen, 't zy dat ghy te water of te lande 

reyít, want uwe gebreken {ullen u over-al volgen. Als 
dit felve yemand tocht te doen, feyde Socrates: Wat 
verwondert ghy u? War fal u ‘het reyfen vorderlijck 
zijn: Op datghy dan uwe ziele moogt behouden, ftaet 
afvanureyfe; wantdit is flechts een fwervinge van cen 
kranck gemoedt. 

— — — — 

Lofder Lijdfaemheyd. 

Stemme: Pavane d’Efpagne. 

wi? res 
E — — in gemued/ 

ee 
De boert De * een ſwheriſ em goed: Wie ſmaet en 

4 3 
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EET EEE 
aile W2aech ber acht / « ‚ Bes s were relds pdeihepd belacht/ 

— tt — 
— — — — — ee 

Want faa a ongeduldig zjn, Ava meerdert 

EE EEE 
— — —— — —— — 

noch ons — pijn. ©: we geluckig man / 

— — — — — — — — — — — 

Die fmaeit berdzagen kan. 

2. Oe Hepdens fcherpten defe deugd 
Haer Linders in / dat fp met-heeugd / 
Derdzagen fouden fmaet en ſchand / 
En dzuchten dat ín haer berftand : 
Op dat haer jeugd gewennen fou / 
Ce oef ven Tydt ſaemheyd en trou; 
Want dooz onlijdſaemhend / — 
Verzwaert ons herten leyd. 

3. Was Chriſti Lijdſaemheyd niet groot / 
Olie boog ong trat tat mm der dood? 
Was Gu niet bp het bolck berfmaet / 
En ban den Goden feer gehaet 
Was bp uiet een foo flechten Man / 
Ta als ’t uptbaeafel van de wan’? B 
Mach deveg hm met geduld / 
t Oven hp niet had ber fchuld. 

4. Dus Lijd, en Mijd, ín wat nren doet / 
Doch houd vaer bp een broom gemoed : 
Geen kruod kan u foo heolſaem zijn / 
Als Thydſaemhend m nood of pijn: 
jp woꝛd met geene druck geplaegt f 
Als ghn dut alles kjdfaem dzaegt. 

é Waut 
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Want anaft/ quetft lijden meer / 
Als pijl of fcherp geweer. 

s. Watude Heer booz lijden fent / 
Denckt dat hp ‘toog dan op u wend; 
Want die hp flaer geneeft hu weer / 
En die hp wond berbind de Peer : 
Wo fent u doch deeg ſtraffe toe : 
Dat ghp foud burgen baoz fijn roe / 
Wo tuchtight dach fijn kind / 
Dat hr foo feer beinint. 

6. Dyn God ſieckt' of tegenfpaet / 
Of treurighepd ſtiert in t gemoed / 
Wy moeten ’t al met Lijdfaembhepd 
Derdzagen/ wat ons Hod op iep: : 
fa tat der daad/ ſoo maetoustert/ * 
Zijnlijdfaem / oock im nood of Kuert / 
En oagen op her end / 
Cot God fijn firaffe Wend. 

7. Booz Lijdfaemhept / Geloof en Boop / 
Soo moet volẽnnt zijn onfe loop / 
Wy maeteu Dogz den krups-weg gaen/ 
En ous gemoed op Chríiitum flaen / 
Die ooch een kruns weg ingetreen / 
Heeft dood en ſmaet boor ons geleen: 
Heeft Dit de Weer gedaen / 
Den Buecht fal’t ook foo gaen. 

8. Bus moedigt u met vreugd en luft / 
En ftelt u hert in Bod geruſt; 
En dzaegt De tucht roe ban fijn hand / 
Hoog een gewenfcht en Geptfaem pand. 
Job ſprack feer Wel / God gaf, God nam, 
Dies Bad oock met fijn hulpe quam: 
ug weeft getrooſt m piu / 
God ig u IW edecijn, 

H5: tz. 11. Alle kaftijdinge, als fy tegenwoor- 
dig is dunckt ons geene vreugde maer droefheyt ; 

maer daer na falfe geven eene vreedfame vrucht der 
gerechtigheyd, den genen , die daer door zijn geveffent 

Prov, 1d 



152 Tegens de Hoovaerdye. 
Prov. 14.17, Wieongeduldig is, vertoont fijne dwaef* 
heyd. Prov.16. 32. Een lankmoedige is beeter als cen 

ſtercke. 
Seneca verhaelt in't vierde boeck van de Deugt: Soo 

ghy grootmoedig zijt, fo fultgy nimmermeer oordee- 
len, dat u fmaetgefchiet. Van uwen vyant fuldy feg- 
gen, hy heeft my geene {chade gedaen, maerheeft wel 
een gemoed gehad, om my te befchadigen, Enfo ghyu 
vyantin uwe macht mocht hebben, foofal dit u wrake 
genoeg zijn, dat ghy uwen vyant had konnen befcha- 
digen. Maer dit fuldy weten, dat het eeneerlijcke en 
goede aert van wrakeis, dat menfijnen vyantte goede 
houde. Draegt derhalven u ſmaet geduldig , en be- 
fehuldigt hem niet. Wat gefchiet is, kan nict werden — 
verandert. Door Lijdfaemheyt wort alles overwonnen. 

Tegens de Hoovaerdye. 

Stemme; De Schoone die my martilifzert. @f/ 
Nadien het bitter gaet voor ’t foet. 

De Hoovaerdye fpreeckt. 

we ben ick fchoon / en wel gedaen / 
Gelijck eens Konings Hind? 

Ick mag bep doog de werreld gaen / 
Dan Depers feer bemint: 

Als ick mijn deugd en ſchoonhepd ſtel te pronck / 
_&lck fiet op mp als ick haer flechts belonck : 
Ick ben gecrert ban baben tot beneen / 
Met Piamaut en menig Koftel ſteen. 

2e Geh beneen Pauw / Wanneer ick tree / 
Als ick my fiel ten toon / 

Derftandig / rijck / en Wel te bzee / 
Booz al de werreld ſchoon / 

Wanneer ick in den ſpiegel mp beſchouw / 
Soo duncht mp dat ick ben eens Princen Douw: 
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| Tegensde Hoovaerdye, 

Waer fou mp dan Get flechte boick verſmaen? 
Die ick beracht / en trecktſe mp niet aen. 

De Needrigheyt des Herten antwoord. 

3, Is Dít De fchaone Govaerdp / 
Met al haer hoof geïtreel 2 

Daer ghy doch zijt een vuple prep / 
En bcht bp Bod geen deel. 

Ghy maegden-fack! gin buple dzeck en ffof / 
oe bron ghy unt / en ſtelt u aen foo grof? 
Weet ghu dan niet dat gljp oock ſterven moet / 
Daer pier of woem haer met u lichaem voed? 

4, U Dader de berrotting 15 / 
En dat ig ooch werf / 

U IW oeder oock der woemen is / 
Paer Suſter / doen fp ſterf. 

Wat hebt gp Doch; Waer op qu ſtoffen meugt? 
t Ge Gods geſchenck / en niet u epgen Deugd. 
De trotfe gaen en komen tot den val / 
Poe hoger berg / te Dieper is De dal. 

5. Weet gp dan nier Dat Lucifer, 
Oock hoog verheven was ? 

Een Engel Gods / ‘een held're fier’ / 
Die blonck alg 't klare glas, 

Wat wag’tal? Dijn ſnoode Poovacrdp / 
Maeckt' hem een Baran doo: Gods heerſchappy. 
Hy wierd’ gefchopt van Godes aengeficht / 
Cen afgrond toe / gelijck een dupbels wicht, 
6. En ghp waent nacij te zijn Gods Lind / 

Dat fal ten Hemelgaen? 
Daer gp de werreld foo bemint / 

En paft op geen bermaen? 
O! neen u pracht en op-geblafen fchijn / 
JLaet geenfing toe een Hemels Lind teizijn. 
En ghp meent dus / te Klimmen boor Gods troon / 
Dooꝛ Voobaerdp fiet niemant Godes Doon. 

7. Wat leert u doch Gods heplig woozt / 
Waer booze ghy fchzicht en Geeft t 

Pat hp moet gaen dooz d'Enge poogt / 
Die vooz Ood hepliz leeft. 

5 | 
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154 Tegens de Hoovaerd ye. 
God leert u ootmoet en fachtmoedighend / 
@m Chrift te bolgen in fijn nederghend ; 
Dies nam hp aen eer’ knechs geſtaltenis/ 
Die tot den daod des krups gehoorſaem fg. 

8. En qr milt dus geprancht daer heen / 
Dal meeld’ en dertelhena: 

En fieets het runme pad betreen / 
Vat ten berderbe lena 2 

„ Bet trorfe heer 15 booze den Peer een ſtanck / 
„Een buple reuck / eu een bergifte dranck. 
„Teg af / legaf: u ſnoode BPoovaerdp / 
„Doet boet’ / en bid dat God genadig zp. 

Prov. 31. 30. ftaet :Licflijck heyd is bedrieglijck, en fchoon- 
heydisydel. Maer een Vrouwe die den tieere vreeft, ver- 
krijgt haer ſelfs een lof. 

L.Pivesfeytoock: Een vrouwe moet geen ftuur gefichte 
_ kebben, niet geylin woorden zijn, niet onbefchaemt ia baer 
doen, niet wilt en hoovaserdig in haer gebeer, niet dertel in 
haer ganck, niet brood-droncken in haer (preken: Maer dat 
felfs hare geftalte des lichaems een af-beelt{el zy van haer ge- 
moed, vromigbeydten gefchicktheydt, 

Tertullianus feyt oock: Wilt ghy Vrouwen u vercieren , 
komt toegeruft met de welrieckende falven, en vercierfelen 
der Apoftelen, met de eenvoudigheyd , oprechtigheydt, en 
fchaem-roode kuysheyt, en de oogen met fchaemte- en ftil- 
fwijgentheyd des Geefts befchildert, ftekende voor uwe Bag- 
gen, Gods Woord in uwe ooren, knoopende aen den-hals 
het jock Chrifi. Onderwerptu uwe mannen, alsu hooft, en 
ghy {ult genoeg vergiert zijn. Houd de handen befig met de 
wolle, fpijckert uwe voeten in huys, enfy fullen u meer als 
het goud behagen. Kleedet u met de zijde der Godfaligheyd 
met de fijne {pin zijde der Heyligheyd , en met het purper der 
kuysheyd, Alsgy dus opgepronckt zijt. fuldy God tot eenen 
Minnaer hebben, | 

/ 

J D e 
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De Edele Natuur. 

Stemme: Sitanto gratiofa. 

Edele nature! 
Doe heerljck zijt gn ban God gefchepen / 

Ous veen gd’ cat aller uure / 
Dan onderhoud / een feer noodwendig Wapen / 
Maer doazde Menſch / berkrijgt fijn wench ! 
En leeft ben uwe gaven / 
En ban ubzuchten/ Daer wp ons met genuchten/ 

Mede laven. 
2. @ milde Doetfter Deouwe / 

oe upt u foor ſchenckt allerlepe zeegen / 
Gp zijt ong feer getrouwe: 
Want doos u bioept des Hemels Dauw en regen; 
a Wenfch en Dee/ die boed gp mee / 
En dzenchtfe met u borſten/ 
Dat wp na repen / u foete melch fonteynen / 

Stadig dorſten. 
3. Gp doe u ſchoot flechts open / 

DSiracke wy nau feer vieriglijck verlangen / 
Wp ieven ſteets in hoopen / 
@m dooz ug gaf de beuchten te ontfangen. 
U bioepfel doet / alrec’t gemoed / 
Dan beeugde opwaerts ffiygen / 
Waer Doozw' ons baeden,dooz hoope / om u goed’ren 

Te berkrijjgen. 
4. Xi wat God Wil bereeren / 
Dat fchaft ghy ong foo milt en goedertieren / 
“Ta wat wy feif begeeren / 
Dat komt doo2 U/ op ong nakomers zwieren / 
Ja had ghy meer / ghy ſoud veeleer/ 
Met zegen ons beſproeyen; 
Want Wp bewercken / dat Godes wonder · wercken / 

Ons oe-blaenen., 
5. Wap hebben ſtof te lohen / 

Dat Bod de Aerd' ont onſent wil dus zegent / 
En dat hp daer en boben/ 
Boog foere dauw 't gewas en ’t belt beregent; 
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156 Klachte over de quade tijden. 
Ghy geeft ons ftof/ dat bn Gods lof/ 
Dooꝛ uwe qunſt vermereen / 
Dat wp fijn wercken / met aendacht en opmercken / 

Steeis bereeren. 

E Natuure die fich altijdt tot het befte keert, is 
van God heerlijck gefchapen, en door fijnen zee 

gen foo deeltfe en teeltſe ons alle vruchten, en wat le- 
ven heeft ontfangen, mede. Sy verciert felve de edel- 
heyd metheyligezeeden. Wantdaeris niets edel dat ge- 
brecklijck is. Derhalven {oo vertoont ons de Natuur 
overal haregaven, foo datfe wel edel mag werden ge- 
naemt. En men foude de natuur niet edel mogen noe- 
men, indienfe alleen met den naem en niet met de 
daed uytbromde. 

— 

— — — — — — 
ee 

Klachte over de quade tijden. 

Dtemme: Jonge Dochters vol vanjeugde. 

*k Ooꝛ vaſt klagen ban de tijden / 
Dat die heel berandert zijn / 

Datſe Krielen hol benijn / 
Daeſe zijn bo! druck en lijden / 
Snuooder als de oude tijd / 
Bol gevepnfihend haet en nijd : 

2, Dol bedrag en finoode bonden / 
Cot deg eben naeftens ſcha; 
Ja men loopt de booghend na / 
«en men frooft ſich ín de fonden / 
t Is vol karmen / krijg en maogt / 
t Eene quaed bzoet ‘tander boogt. 

3. Men gaet pronchen en hooberen / 
Met veel' oberdaed en pracht / 
Daer men op geen Gads⸗vbrucht acht; 
“fa met bzaffen en met ſmeeren / 

Sꝛeugt men dooz het erflijck goet / 

Dat men ſoo beſuuren moet. 
4. N Sie 
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4. *hk Die de tijden heel bedozbeun) — 

K Sie het onderst’ boven ſtaen / 
K Die de deugd en cer bergaen / 
Tiefd' en troudwe zijn verſtorven / 
Dalsheyd/ logen, Boovaerdg/ 

_ Beerfchen nu en fchelmerp. 

5. Dromigheyd die lepd berfchaben / 
En men acht Haer nergens meet ; 
“Ta men paft op Bod noch eer / 
Ongerechtighend dzijft Leben / 
Waer gp ooch den rugge keert / 
Tiefd' en trouwe zijn berheert 

6. Ach! moehtick den tijd beleven / 
In haer oud’ en flechte ſtant/ 
Tiefd' en trouwe in het land; 
Maer nu gaet fich elck begeven / 
Cot de tweedzacht/ haet en lift / 
Cot gekijf en woorden twiſt. 

7. „Al vergeefs Wp menfehen klagen / 
„Ober defe ſnoode tijd / 

„Die ſoo ras daer benen glt / 
„t Zijn alleen der fonden plagen / 
„En ong foot en quaed gemoed / 
„ Pat ong dees ellende doet. 

8. „'t SDijn al een en felf de tijden/ 
„Die'er boormaelg zijn geweeſt; 
AMaer ang ongeftade geeft / 
„En de ondeugt doen ons lijden : 
„ Blijft flechts bzoont in u gemoed / 
„Deugde maeckt De tijden goet. 

Ieronymus feghtin fijne uytlegginge over den Pre- 
diker Salomons: Segt doch niet dat de voorige tij- 

den beter zijn geweeft als defe ‚de deugd maeckt de tij- 
dengoet, de fonde quaedt. 

Seneca fegt oock : Dit hebben onfe Voor-ouders al ge= 
klaegt, dat wy nu oock klagen , en onfe nakomelingen 
zullen took klagen, dat de goede zeden zijn verandert, 

cn 
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en datde boosheyd de overhand heeft, en dat alle men- 
fchelijcke dingen -arger worden, entot alle fchelrnerye 
vervallen. 

— iere, — — pe dt 

— Vriendſchaps Beeld. 

Stemme: O fchoontte Herderinne. 

wit aha Deiendſchap plegen / unt een redelijck gemoet / 
Soo tet eens ter Degen, Wat de ware Drendíchap doet. 

Vriendichap maeckt een vat verbant , 
En een onverbreecklijck pand. 

z. Driendfehap moet ſteets bioenen / foo in Vorft alg So⸗ 
mer tijd / 

En ín onſpoet groepen / tegen alle hactennijd. — 
Vriendſchap toont fich altijd bip, 

Soo van verre als na by, 

. Sohleef: in het heete / / ſchoon fp ber’ gefthenden is / 
+2 in ogen gd of ſnerte / en in rouwen Dzeeffenig. 

Vriendíchap toont haer altijdt bloot, 
’*% Zy in leven of in doot. 

4. Wriendfchap ig geedaerdiah/ die ficets op het Wwel- _ 
Doen ſiet / g 

Om te helpen baerdig { ſchoon p's anders niet geniet. 
Vrien ifchap toont een open hert, 
Die met deugtä vergolden werd. 

s. Sp weegt de gebzeecken / op de ſchael ban vedelijchhepd/ 
€ ot een oprecht teechen / ban haer liefd’ en billickhend. 

Wie dat ware Liefde toont, 
Oack ns Vriends gebreck verſchoont. 

6. Hebt ohu deugt ie berkregen/ toont Die weder aen ut 
Deiend / 

En laet nopt berlegen / ſchoon dat hr't niet heeft verdient. 
Vriendfchap toont een bly gelaet, 
Waer fy keert of henen gaet. 

7. Sy is als de rooſen / aengenaem ban reuck en geur / 
Die er altijd bloofen / want ſu dringt de herten deur, 

Vriend- 
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Vriendſchap moet in vreugd’ en pijn, 
Met de wil vereenigt zijn. 

8. Maer gebenngde Derienden/ bliegen Weg als't ligte kaf/ 
En zijn als de winden / die'er wapen op en af / 

Even alsde mift verdwijnt , 
Als de Sonne daer op ſchijnt. 

9. Spis repn ban binnen / onbefmet en fonder gal / 
Die haer fuure ſinnen / reyn en kuns behouden fal. 

_ Vriendíchap foeckt geen eygen baet, 
Door bedrog noch fnood verract. 

ro, Wíe ſoo eed’len krone / hier Ran drucken op fijn hooft / 
Mag wel ffaen ten tane/Wwant ſo's werelds glans verdooft. 

Herten die de Liefde voedt, 
Zijn in als gelijck van moed. 

11. Debt ghs een berkregen/ Dieu henlen befte weet / 
Houd dat boor een zegen / als een ſchoon beperreit kleet; 

Wanteen trouw inborftig hert, 
Selden hier gevonden wert. 

12. Doch de ware Briendfchap’ díe beftact in God alleen / 
En m ware kindfchag, Die met Bod is cen en cen. 

Vriendfehap op Gods grond geheyt, 
. Î 

Duurt tot in der eeuwigheyt. 

Siet de Mufijck-nooten voor Fol. 87. 

Eno Citticus gevraegt zijnde , wat in der daet cen 
Vriend was? Antwoorde,Een tweede ich.Plutarchus 

feyde : Gelijck- de mufijck beftaet uvt verfcheyde foo 
grove als fcherpe geluyden, door de reeden alſoo ge- 
fchickt, foo beftaet oock de vriendíchap , van gelijc- 
ken: Saluftimsfeyd: Eenderley te wenfchen, eenderley te 
haten, eenderley te vreefeu, bint de menfchen by een; 
doch dit is onder den goeden vriendfchap , maer onder 
den quaden, is 't geveynftheyd Wy noemen dit 
Vriendfchap, feydt Ariftoreles, waer oprechte weder- 
liefdeis. Senecateyde, dat Hecaton {prack, Ick falude 
vriendfchaps-konft vertoonen , fonder medecijnen , 
{onder kruyden, en {onder eenigetoover-dichten: Soo 

* ghy 

\ « 
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ghy wilt bemint zijn, bemint dan ooch. Salomon ſeyt in fijne 
dg Can: 17. 2. Wie de overtredinge bedeckt,die 
foeckt vriendfchap, vers 17. Een vriend heeft altijt lief, 

_en word in der nood, alseen Broederg geboren, Syrach 
feyd cap. 6.14 Een getrouwe vriend iseen ftercke va- 
ftigheyt, wie die heeft, heeit een groote fchat. 

Aert der gierigheyd. 

Stemme: ke langs als Boxvoetjen. 

DEE ee 
& fiadige honger na geid en na — 

— — — 
Ee 

BGeen vreugde noch deugde doet aen * gemoed/ 

Wie nimmer met trcen / fijn fiunen — / Bie 

— SES 
— 

ís nopt te ii / hoe hy — cn tiert. 

z. Want rijtibomn noch fchat kan de bzecke berfaen / 
Maer hp ig onruſtig in ’t geen he grijpt aen: 
Sp fleurt hem fijn flaep en maeckt hem benout / 
Om dat hr ſoo woelt en haeckt na het goud. 

3. Boor 't knagen ban’t herte / hy ffadig aen quijnt / 
En boelt dan de finerte / die nimmer verdwijnt / 
Geen water nach buur beletten fijn luft / 
Waer Door he dan fchier/ heeft nimmermeer ruſt. n 

4e HP 



Aert der Gierigheyd. 161 
Hy janckter geſtadig gelijck als een bond / 

Die alles op zwelligt met openen mond / 
Bp loert op den bzock Die hp der aenfiet / 
Jet gulfig geflock / dat hu die geniet. … _ 

s. Dus is dan de Daeche in t herte geknelt / 
Om dat hp niet alles heeft in fijn gewelt ; 
Schoon dat hp den bupt heeft in fijne Kift / 
oo poogt hp na meer door roof en dDoog lift. 

6. Wp iffer alg eene ban watetfucht kranck / 
Die ftadig wil hebben noch meerdere dranck: 
Schoon dat oock fijn Lijf van ’t water opzwelt, / 

Sodo ſoeckt hp meer bocht / hoe’t hert hem ooch knelt; 
7. Dit is vander noden roof gierigaerts aect/ 
Woe meerder ban fchatten / hoe meerder bezwaert 
Schoon hoe hy fijn kas opftapelt en bult / 
oo blijft hp beladen bol ongebdult. 

8. Wpig alg een Lupchen-dief nimmer berſaet / 
Die altijd bol angft ís Wanneer hp °t berlaet / 
Hoewel het een roof ig en ’s anders Jans goed / 
Wp 3welgt het op in fijnen ruym gemoed. 

6. Zijt ghp der een Lhriften in daed en ín ſchijn/ 
Ep ſchouwt doch dees plage / alwaer het u pijn ; 
Want wieder inflockt een ander Jans zweet / 
Die braechtet weer vpt met eel herten leed; 

ler by fal niet qualijek paffen, ’tgeene Alciatus in 
Ì $ fijne Sinne-beelden uyt-druckt, by ons uyt het 
Latijn nagevolgt, die gy in onfe Iconologia; of Uyt- 
beeldinge des Verftants, fol, 424. kont nalefen ; alwaer 
de Kuycken-dief , aen fijn Moeder ‚ over fijne be- 
naeuwtheyt, klaegt, van ’t geene hy onrechtveerdigh 
had ingefwolgen, en hare antwoordedaer op. 

Ghy Kuychen-dief, ghy groote vraer ; 
Van’t grouwelijch fchocken onverfact , 
Die fwelot en gulpt weer uytu heel, — 
+ Geftoolen goed, 't geroofde deel : 
Ghy hlaegt u Moeder al u leer, 

bangen noot, u pijnen fiveet, 
En dat door ’t braechen en bedrijf, 
U darmen — nu Lif. 

_ 

U Moe⸗ 



162 De Geeftelijcke Schipper. 
U Moeder ſegt, Soon, meoftte vreen, 
Gy hebt van’t uw’ geen fcha geleen, — 
Al fpoudy fchoon u vleefch en bloedt, 
Dat is doch maer eens anders goedt. 

De geeftelijcke Schipper. 

Stemme: Gelijck een Duyfjen in ’t wilde, 

W Ilt gp de Zee bezeplen / 
Soo let wel op ’t-Compas, 

En wilt de Droogte peplen / 
Of ghy berbalt feer rag / 
Op klippen of op fanden / 
iaer op op fchip: beeuck lijd ; 
Op dat gp niet bergiftutijd / 
Doch op u hoeder zijt. | 

2. Gu moet u Schip beftieren / 
Met eenen vaſten loop 
Miet fuch’len noch niet zwieren / 
fn een onfeech're hoop / 
En níet in't wilde zwerben / 
Dan d'een opd’ ander kuſt / 
En wendeu ’t Schip nauwe luft / 
Of qr berlieft u ruſt. 

3. Want menig dief en roober / 
Toert op berraderp,/ / 
Indien hou komt aber / 
Dan legt ap ín de Ip: 
Dan is u Schip berlooren / 
En in der dieben hand / 
En gp verlieft dat koftijchk pand / 
Cot epgen fchaed’ en fchanù 

4. Wilt dOpper-ftierman ſmeeken / 
Dat bp u Roer beftrer / 
ant bp kent alle fireecken / 
En boert het opper bier / 

— 



“De Geeftelijcke Schipper. 163. 
Waer na dat gp moet zeylen / 
En bolgen defe bloot / ih 
Op dat gp fo ontwijckt den dood / 
De barningen en nood. 

5. Deeg Zeef. die ig De wervelt / 
Die gp bezeplen moet / 
Poe ſchoon Die fchijnt beperrelt / 
s Is een berbalgen bloet / 
Die dooz bedrog en lagen / 
U beele ſtricken fpzept / 
En díe u Ziel ten quaden lept / 
Woe fchoon oock dat fp vlent. 

6, U Maft, laet zijn ’t Geloove, 
Pet Seyl, De Liefd’ ter deugt, 
De Hoope ffelt daer boben / 
AIS uptkomſt ban u beeugt : 
’ Plicht-ancker laet Dat wefen / 
De gront der faligheyt, 
JFountepn ban Gods barmhertighept / 
Den beomen Menſch berent. 

7. Wilt ín dit Schip dan laden / 
Eeu fchat ban ’s Hemels goed / 
De bolhept ban genade / 
Een hert met ware boet: 
t Gebedt Dat falubefpen/ — 
Schoon gr een lech berkrijgt / 
Maer gp moet pompen dat gp hijgt / 
Gebed ten Hemel ftijgt. 

8. De Noord-fter moet gp houde) _ 
Gods moo2d/ boog u geficht/ 
Enfchieten / alg vertrouwde / 
Op Chrifti boog, na t licht. 
De Engels zijn gelepders / 
Die tot u hoede ffaen / 
EEn u ín geene noot af- gaen; 
Dus weeft niet meer belaen. 

9. Wie Dug doo? Zee kan baren / 
Met Godes Geeft boo: wint / 

2 



64° Des Ouderdoms vermaeck. 
Die vzeeſt noch form noch baren / 
och pet dat hem Lerflint; 
Dus poagbt ter blijder haven/ 
Ce lopen ban het firant / 
Pa’s hemels eeuwig Baderland / 
Daer God u bied de hand, 

Siet de Mufijck-nooten voor Fol. 85. « 

Des Ouderdoms Vermaeck. 

Stemme/ C'eft ce Mars. @f/ k Wil van’ Honing-Bykea 
fingen. Siet de Mufijck-nooten in Luft tof 

Wijsheyt, Fol, 155. 

* W Il van het oude Gilde fingen / en haer breugd / 
K Wil mijn pen te rugge dwingen / ban de jeugd / 

En ſien an / d'oude MMan / 

Woe Die in ſijn ſtaet / De luft vergaet 
2, 's Werrelts vermaeck en D'pdelheden/ bliegen heen / 

Dies Wil hp fijne tijd befteden / In gebe'en / 
En ’tgemoet/ dat ong beed / 
aBerepden tot dien dagh / die ‘tal bermagh. 

3. Min en De luft en ſnode daden / gaen boozby / 
Dies is hologen onbeladen / bau 't gebap / 
Van't gewelt / dat ong guelt / 
En ans ter zijden boert / en ’t hert beroert. 

A. Al't tijd · verdrijf en minne-blagen/ zijn bergaen / 
Dieg hp berflijt fijn oude dagen / en fiet aen / 
Al’tgeraes/ en hoe dwaes/ _ 
De fAfenſchen ín haer doen / De luſten boen. 

5. Hy ſtelt fijn hoop eu fijn bertrouwen op den Geer / 
En foeckt paleps noch burg te bouwen / maer let meer / 
Op een baer / Die hem naet/ 
Wet dupfier graf gelept / dat hem berbept. 

6. Schoon hem de rampen overkomen / hy berfraet / 
„Pat ooch de jeugt en alle bzome / Dit aengaet ; Pig 



Des Ouderdoms vree na di 65 

Dies leeft hy / ſtil en bep / 
En denckt in Dit geval, elck ſlerven fal. 

7 Schoon hem de upteerlijche oogen / 't licht berbien / 
— poocht hy doch / na al’ bermogen/ meer te fi ej 
Meant hy let / m fich bet / 
Woe dat hy fal beſtaen / na Bod te gacn. 

8. Bieg hu gebruyckt verftant en vreden / en beſcheyt / 
Wijshepten deugt / en goede zeden / matigbept / 
@m beguaem / aengenaem / 
Booz God den Peer te zin / ín daed en ſchijn. 

9. Schoon hem deleden heel verſtyven / t heet ig gauw / 
Ún weet dat niemant bier fal blijven, dies hp nauw / 
Stelt fijn perch / en fijn merch / 
@p Godeg paden woozd/ na’s Lebens poort. 

10. O! wie dat in fijnjonge dagen/ Dit kan fien} 
Bie fal aljongh/ boor rampen plagen/ De ondeught Llien / 
En fijn oogh / flaen om hoogh / 
Aa Chrifti Leer en Wet / ong booz-gefct. AME 

Icero feyt in fijne Philippica: De lange flaep , de 
welluften, het fpeelen „en alle jeugdige vermacck-. 

lijckheden , verdrijft detijd uyt den Ouden, gelijck een 
Medecijn; maer daerentegen verkrijgen 5 andere ga⸗ 
ven des gemoedts, als wijsheyt, matigheyt en andere 
deugden, dieden ouden luyden betamelijck zijn. 

Diogenes Laërtiusfeyt, in’tteven van Solander Athe- 
nienfer , dat men de Jungelingen, die noch de welluften 
waren onderworpen, van het Overigheyts- Ampt moſt 
afweeren , maer Oude dacr in ttellen, die van defe 
herts- tochten vry waren. 

Senecafeyt, Wanneer de oogen des lichaems in den 
Ouden verdooft worden, datfe dante fcherper met de 
oogen des verftandts, beginnen te tien. 

Horatius, fpreeckende tot de begeerlijcke en hoog- 
moedige Ouden „fcyt: Gy fiet dat de eenen dag den an- 
deren voortdrijft, endat J nieuwe Manen altijdt ver- 

3 dwijnea, 



„#66 Broosheyt van des Menfchen Lieven. 
dwijnen, en gy laet marmerfteenen, om paleyfen te 
bouwen, doorfagen , niet gedachtig zijnde, datgy tot - 
ulijckeen ———— behoorde toe te ftellen. 

O ellendig lot veler Ouden! die hoewelfe een feer 
klevne-reyfe hebben tedoen, nochtans om veel reys- _ 
gelt, en om bare huyſen en fchanen zijn beforgt. 

— — — — —— 

Broosheyt van des Menſchen leven. 

me : Laeſtmael in't krieken van den dag. 

Gis, EER — 
Seer kort en broos / ſchoon t heerlijck ſtaet / 

— 
— is ons leven oock / Als ’t blad ban eene 

Ja t is als wint en roock: 
8 

Er 
—— Ent loopen ban een ſtroom / Soo vluchtig 

SES — EEE —— 

La alg een ARE Loos / — — met 

pe — Sl sel 
— — —— — — — — — — — — — — — — — — 

geur en bloos / Die ſlechts duurt een korie poos. * 
— — 

2. Wy klagen dat der Dieren gert/ 
Eeu langer leben heeft / 
Endat de menſch / Die meer is waert / 
God foo kozt leben geeft ; 

Daer 



Braosheyt van des Menfchenleven. 467 
Waer ín hp met berftand / 
Loft nemen ’t al ter hand ; 
Waer dar de dood, alg ’t noch ín t bloepen was 
nel berbzijft dit teed re glas / 
Ja tot grups / tot ſtof en aſch. 

3. Ous klacht ig onrecht en verkeert / 
Want Godig’t Die t beſtiert / 
En die ons dooz Dees broosthept leert / 
Doe hp fijn wercken ciert/ 
En dat hp is Die geen / 
Die'talles fchichtalieen/ 
Dat hp den meufch fijn heerlijchhept bertoout / 
En met foo beele gaben kroont / 
Eu met deugde rijcklijck loont. 

4. Cen epnde hp fou baerdig ffaen / 
@n’thozte leven fien / 
En fijn gemoed ten Bemcl flaen / 
En alie ondeugd’ vlien / 
En dencken defe dag / 
De laetſte wefen mag ; 
Wat weet ich Heer / / wanneer gp mijne draet / 
Die foo log en wanchel ftaet / 
Met u fepffen neder flaet 

5. Ons leven ís gelijch een dzdom / 
Die fhel en ras berbliegt / 
Waer in men fonder bzees of ſchroom / 
Sich ſelbe feer bedriegt: 
Men let op feecherberd / 
Die ons/ eplaes! berlepd ; 
JD aer Wie belooft ang ’t ſchoone mozgen-toot : 
iBant op heden komt de doot / 
Die ons ban ong glants ontbloot. 

6. Onsteben is maer eenen dag / 
Doe heerlijck dat het ſchint / 
Dol fmerte rouw en naer gehlag / 
Dat in der haeft berdwijnt : 
Dat baet dan ’g werrelds pracht / 
Die bp Bod ís veracht ? 
Een need'rig hert / Dat is bp hem ge-cert / 

ES Ox 



168 - _ Vluchtigheyd defes Levens. il 
Dat hier willig fterben leert / j 
En fich tot den Peer beheert, | 

7. Derlaet u dan op ’t leben niet / 
Want alles moet vergaen / 
Met ig een kranck en teder riet / 
Daer op gip niet moogt ftaen, 
Dus deucht mijn leben flijt / 
Wp hebben uur noch tfjd. { 
Zick stel mp dan ín God den Weer geruft / 
Die 18 al mijn bzeugd’ en luft / 
Cot bp mijn lamp uptbluft. 

An’t lange, korte „beefige, aendachtige, menfch- 
lijcke, en ongerufte leven, leeft daer van inde Ico- 

nologia of Uytbeeldinge des verftants, fol. 4 86. en ver- 
volgens, waer in gy groot vermaeck {ult fcheppen. 
Leeftoock daer op, de voorfpoet deslevens, fol. $66. 
daer hy eygentlijck fal aenwijfen wat dat felve is. 

Seneca feyt in fijne Brieven: ’t Is onfeker in wat tijdt 
en plaetfe u de dood verwacht , en derhalven fult gy 

die op alle tijden en plaetfen verwachten. 

Vluchtigheyd defes Levens. 

Stemme: Het glas van mijn geneugd’isafgeloopen. 

sdi MES iS mn — ⸗ — —— 

Wu lamp ís haeft gebluft / en plt ten 
Dies bind’ ick wepnig ruſt / maer meer el: 

Etten 
enpnde / Qu ick het al beſchouw en fie ban binnen/ 

lende/ ⸗/ gen * Soo 



ö— — ni — 
— — —— 

Boo fie ich hoe mijn bzeugt/ daer | hert in was ber: — 
tete 

— — — — — ——— 

— — — — — — 
—— — — — — — dende — — — e — 

beugt/ @ntroert mijn ffuncn, 5 
— 

2. Schouw ick het Rooje aen / en hoet omloocken/ 
Moet ín der haeft bergaen / berfienft / gebzoochen / 
Dan denck ick hoe ons jeugd' en bzolijck bloofen / 
Aal algeen bloeme ſtaen / en in der haeft vergaen / 

Geluck de Aoofen. 

3, Wanneer een buur’ge pijl word aengefteechen / 
Dan bliegtf’ in aller pl; na’s Hemels teechen / 
Ya ſtijgt met hare blam/ tot aen de Sterren; 
Maer firachs verdooft haer licht / boor pders aengeficht / 

En fiupft om berren. 

4. Soo Wogt des Menſchen roem oock haeſt verſtooben / 
Ja als een teere bloem / feer vas berfchoven / 
“Ja wozd als’ helder glas feer hacft berbzoochen / 
Boe bꝛolijck dat het ſchint / her lept wanneer men ’t pijnt / 

ECerftont gedoochen. 

s. Schoon ons begeert is lang / foo zijn ons’ dageny 
See kozt en 't leben kranck / bol rouw en Klagen : 
ap hoopen dat de tijd ons noch fal geben; / 
Berheventhepd en ſtaet / daer elch fich cy berlact / 

En langer leben. 

6. Maer ach berdoolde Menſch! Iet doch op tend / - 
En Wilt u pd’le wenſch hier van afwenden; 
Bedencht hoe jong en oud’ doch moeten fterben/ 
Om namaelg beter loon; en heerlijker kroon / 

Br God te erben. 

7. Utijd Die is na bp / Wilt hier op mercken / 
Want niemant ís hier bep: Iet op u wercken : 
Slijp kond noch uur noch dag u vaſt belooben / 
Denckt dan mpn tijd bergaet / en al mijn toeberlact ; 

$ Soeck ich hier boven. 
5 Van … 



170 Overweeginge des doodts. 
Van het korte en vluchtige leven : leeft daer van in de Zeoze- 

logia of Uytbeeldingen des verftandts, fol, 287, daer fuldy al- 
les geleert en treflijck vinden befchreven, 

Overweeginge des doodts. 

Stemme: Ach treurt nu mijn bedroefde Schaepjes, Siet az 
Mufijck-nooten in Uraniaof Hemel-fang, Fol, 78. 

W Te dat den Dood kan overwegen / 
En altijd op fijn epnde fien / 

Die bint ſich nimmermeer berlegen / 
Maer fal altijd het quade vlien: 

Lap fal de fonde en pdelhept / 
Die ons berwonden/ en al Wat ong blept / 
Derſmaen m eeuwiggept. 

2. Wp weet fijn eynde is onſeecker - 
En ffaet aleen in Godes hand / 
DP moet nach drincken upt Dees beecker / 
En ftarren ua een beter fand : 
Hy fiet de werreld en haer valſch gelaet / 
Schoon Die beperrelt enberheben ſtaet / 
Met at haer pracht bergaet: 

3. Wp dencht dees Dag de laetſt'ſal weſen / 
My keom oock ober wat Bad wil / 
Aant ick ben bupten ſchrick en bzeefen 
Dies houd’ ick mp geruſt en fil: 
ck weet mijn dagen gaen al foetjes heen/ 
Wat wil ich klagen / of met beel geween / 
Jp quellen bupten reen? 

4. Mijn glag moet alte uur berloopen / 
at weet ick Wanneer Bod mijn dzact / 
2f-kozren fal dat ick mijn hoope / 
ou fiellen op quee toe verlaet. 
Ach! neen mijn leben ig foo broos alg glag / 
t Woꝛd fel berdzeven / ja als ftof en afch / 
Uch! het verſtunft ſoo rag. 

s. Waer op wil ich mp dan berlaten / 
Vp zijn ban aerd? en leem gemacht / 4 

at 



Overweeginge des doodts. 17: 

Mat kan mp doch dit leben baren / 
Waer door men flechts / ín fonde raeckt? 
Laet mp doog'tflerven/ want het moet geſchien / 
HU Lich be erven / en u Godhepd fien / 
En alle booshepd blien. 

6. „©! Die heeft dagelijcks ín gedachten / 
„Als Dat hp eernmael ſterben nraet / 
„Die fal dees Aerdſche luft verachten / 
„En ſtaren opeenteter goed / 
„ @p’tbaft geloove, Datop Chriſtum fiet / 
„Die ong ban boven / na beel berdziet / 
» Sijn trooft en hulpe biet. 

7. » Dees dood ſal mp geluckig weſe / 
» Want Chriftusis mp boo: gegaen / 
„ Soo dat ick nu den dood niet vreeſe / 
„Hy heeft den bloeck boo2 mp boldaen / 
„En mijne fonden? DdDoog fijn dierbaer Bloed / 
„ ie mp verwonden / dooz fijn Dood geboed / 
» Yp is mijn hoogste goed 

8. „En alg de Bzupdegom komt kloppe / 
„ Geef Dat ick wefen mag gereet / 
„Dat ick mga gore niet berftoppe / 
„Maer treche aen het Bzuplafis- kieed / 
„En datmijnlampe/ miet ol gelaen / 
» Doo? alle ampen / mag vaerdig ſtaen/ 
» Üdanneer hp komt gegaen. 

Opmerckinge. 

Rucht dit in u gedacht, en hebt den dood voor ogen , 
Dan fuldy fleersde fond’, en”t quade over mogen, 

Want dit maeckt u geruft, dat gyin alle nood, 
U trooft, dat alle vamp fat eynden met de dood: 
Dan fuldy’s werveldts luft vertredenen verachten, 
En door oprechte boet’ na’ falig eynde wachten; 
Enlijdtfaem zijninvamp, emdragen’tongeval, 
Om dat u God bier na de ruf? verléenen fal. 

e 

Lipfius feydt in fijne Bürgerlijcke aenmaningen : Oel- 
lendige3 gy vreeft altijdt voor ‘tgeene gy eenmael moet 

uyt⸗ 
| 



‘tz Dood der Grooten. 4 
uytftaen, dit vreeftgy, datbyuftaet, dat gy niet ſoud 
vrefen, 

Seneca feytin fijnen 30 Sendtbrief: De dood is de ha- 
ven van alle ramp-ipoeden, en een fchuyl-plaetfe van 
ons ellendig leven. Gedenckt dat de gryfe rimp’lende 
jaren zijn bloemen van dedoad, en dat de doodt een 
vrucht is van de rufte. De dood is een rufte van alle 
droef heydtenellende, en fy fnijt aller menfchen ram- 
penaf. Daer isgeen reyfe fonder uytkomít. 

Hieronymus feyt in fijnen Brief tot Paulinum : Wie 
dagelijcks gedenckt dat hy moet fterven, fal het aerd- 
fche hcht verachten, enfich door ware en ernftige be- 
keeringe, toteen zaligedoot voorbereyden, en fich in 
de oprechte Godfaligheyd bevlijtigen. Hy fal de te- 
genfpoedige rampen willig verdragen , en met bran- 
dende begeerte na het ecuwige leven verlangen. 

Dood der Grooten. 

Stemme: O flaep, Ôfoete flaep, &e. 

Gedt fpack tot den Vorften Ifraèls , Pfal. 82. é. 

Te k heb gefept / waer in ghy u berblijd / 
Dat gp te faem berheben Goden zijt / 

En kinderen die hoog / in pderg oog / 
An u JW ajeftept en u Heerlijckhend / 
{nu Majeſtent foud flerben, 
En oack den dood als and're erben. ej 

2. De dood klimt oock tot nwe benfters its / 
En foecht in u Palenfen haer gewin/ 
Alwaer fn’t al berflint / ja watfe vint / 
Lam Dorof Stad, fp een pder bat / 
Batt in Doꝛp en Stad te grafen / 
Om fich in t Dleeſch en Bloed te afer. 

3 Wanneer alg God fijn gramſchap tot u keert / 
Dan zydy firachg doog fijne voe berbjeert / | —— 

at 



Doods Klachte. | 173 
Daer lept dan kroon en ſtaf / gelijck het kaf / 
A machten gebied is een noel niet / 
Amacht eu gebied moet wijken / 
Als Bod fijn vonnis komt te firijcken. | 

4. Ban zijt ghy alg de armſte Man verbaert / 
En niemant acht u Keyſerlijcke zwaert / 
Want dan is u ontfach / maer rouw en klag / 
En u dwaeg gemoed/ word doog bitter foet / 
Woꝛd doop bitter foet bedzogen / 
Om dat ghp fiet u onvermogen. 

s. Ghy zijt een Menſch in hoogheyd Wel geftelt / 
Maer grooter Sad heeft u in fijn ge welt / 
Die uwe kroonenftaf/ vergrupſt als haf / 
Enu hoog gebied / macckt tot flof en niet / 
ns op ’t haog gebied Wil letten / 
Want Bod fal u te grand berpletten. 

H Oratims fegt: De Koningen die men moet vrees 
fen, woeden wel over haer Onderdanen , mact 

d is God dien fy felve moeten vrefen. 
Senecafegtin fijn Treurfpel van Thyefle, U die van 

God, dieder een beftierder is van Zeeen Aerde, den 
macht gegeven is; legt doch af u trots en op-geblafen 
gefichte, want wat een minder Onderdaen voor u moet 
vrefen, dat dreygt u eengrooter God. Want alle Ko- 
ningrijcken ftaen onder eeu grooter Koning. 

„Siet de Mu'ijck-nooten in Bellerophon, Fol 138. 

— — — 

Doods Klachte. 

Stemme: Oflaep, à ſoete ſlaep, &c. 

W At is d O Menſch! daer ghy dus ober klaegt / 
En Tyfen Ziel met beel’ ellende plaegt? 

Derwerpt dees fotte min / en dwaſe fin / 
Dat ghp meent t'ontgaen / d'algemeene pacn / 
Dat ghp meent t'ontgaen het flerben/ 
Ach neen: Den Dood Die moet gp eren, 
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2. Wat baet gehlag ban Bupsveeuw of Lan Lind 7 
Daer doch de dood ong al gelijck berflind / 
Sp Klopt foo wel aen Klups/ als’t hooge Pups, 
Alt gefcheepis wind / dus u wel beſint / 
Uit gefchzep Wind en wanen / 
Spaert bzp al u geklag en tranen. 

3. Gy moet'er aen ſchoon qu zijt fterch en lang / 
st heden friſch? * ig morgen zwack en kranck; 
dp weer dat alie vleyſch / berkrijgt fijn epífch / 
’ Moet doch al bergaen / hoemen is belaen / 
Bet moet al bergaen en fchenden / 
De Dood falu in ’t graf gelepden. 

4. Ap zijn een bat ban aerde toe-geftelt / 
So bzoos als glas en alg een blaem op ’t belt / 
Gelijk een Water-blaes/ als ſtofen afch / 
Als een fclhartw en roock / en eenlicht gefgoock / 
Ws een ſchauw en rooch Die vliegen; 
Laet u de waen doch niet bedziegen. 

s. De dood die wijckt voor Keyſerlijcke macht / 
Poor hooge ffam/ boor hoovaerdy noch pracht / 
Want edel / arm / en rijck / maept fp gelijck / 
Met haer ſeyſſen af / in het doncker graf / 
Met haer ſepſſen af ter neder / 
Ach! het ig met den Menſch ſoo teder. 

6. Hy ig wel dwaes Die op het aerdſche bonwt / 
En tracht alleen na eere / ſtaet of gaut : 
Mant alles doch berdwijnt/hoe ſchoon het fchijnt/ 
Daer ban go alleen / ſchoon met groot geween / 
Daer van gp alleen fult Krijgen / 
Een Weene-kleer am ’ lijf te rijgen. 

7. O wel hem! Die den daod ſteets oberdenckt / 
En fiet op God die beter leen fchencht / 
Opt leven dat fept / in eeuwighept / 
Daer gp boog Godes troon, meteen goude Kroou / 
Daer gp boo? Godes troon fult hooren / 
Komt Gier mijn Bind en uptverkooren. 

S res feydt in fijne bo Brief: Een wijs Man is tegen al- 
leaenval gewapent. ja foo hem mocht armoede, droef- 

heyt, 
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heyt, fmaet, ja de dood overvallen, hy fal niet aerfelen, 
maer fal onverfchickt tegens haer aen, ende tu{chen haer, 
doorgaen. Voorder fegt hy in fijnen 78 Brief: Waerom 
fchreyt ghy O meních? wat hoopt ghy ? houaf, of meent 
ghy dat de Goden, door bidden, zijnopte houden? dit isal 
te valt en feecker door een eeuwige nootwendigheyd in-gee 
ftelt, ghy faltdaer natoegaen , daer ’t al-na toegact. Isudit 
wat nieuws? totdefe Wetzijt ghy gebooren. Ditisu Vader 
en Moeder wedervaren, oock uwe Voor-Ouderen, en alle 
die voor u zijn geweeft, en na u {ullen komen. 

Herodianus verhaelt, datde Keyfer Severus fich gevoelende 
te verfwacken, en den dood te naederen, hy fijn Heene- 
kleed, waer in hy wilde begraven zijn, door 't leger op een 
fpiefle liet om dragen, en daer by omroepen: Dit eenige al. 
Leen, falde Keyfer Severus van alle fijne fchatten en heerlijchhen 
den , met fichte grave nemen. Hier op paft ’t geene Job feyt cap‚ 
1, 21. ick ben naeckt van mijne moeder gekomen, en fal 
naeckt daer weder heenen varen. Leeft oock Salomon, Eccle- 
ſiaſticus 5. 15. 

’t Salig af-fterven. 

Stemme: Als mijn ftondlijn voorhanden is, 
@f / Maximilianus van Boflu. 

Wy Armee mijn glas berlopen ís / 
Doo moet ick ban hier fchepden ; 

ant boor mp doch geen open 18 / 
Wilt mp dan Weer gelepden / 
Want ick oog op een falig end / 
Dus u gefichte tot mp wend; 
Dat ick u mach beljagen. 

2. Patick dan ín mijn ouden dag / 
Jp mag ín u bermaken / 
Tek weet dat droef hepd noch gehlag / 
Han mijne uptbaert ſtaken; 
Ick moet de Werreld doch berfmaen / 
Mijn Ouders zijn mp boozegegaen / sch 

€ 
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{ch volg op hare paden. 

3. Woe zwaer halt doch de dood / den geen) 
Die ín De weelde leben / 
En of fp dan met veel geween / 
Cot Bod fich wilden geben ; 
Eplaes’ het baltdichtelact — 
Indien fp niet bp tijds Lan 't quaed / 
Afiaten / en de ſonden. 

4. Die ín des werrelds balſche goed / 
Baer hepl en welvaert ſoecken / 
Dien fateen worm / Die ffadig wzoet / 
Maer onverftand verbloecken / 
En feggen/ dDwaes ! ín defe nacht / 
Sal uwe Ziel zijn t'onderbzacht / 
Wie fal dan ’t goed behooren? 

s. Webt ghy dan een ontruft gemoed / 
Met booshept overladen / 
Ach! dan ſtreckt al u groote goed/ 
Poog uwe Ziel ten quaden: 
Dan bolat’er op rouw en beklag / | 
Want hj ſchrickt voor den laetſten dag / 
Die elch fat overkomen. 

6. Schoon ghp 3ĳt ín verheben fraet / 
Wat fal u Dit doch baten? 
Als gbhp u lijf en leben laet / / 
Oan moet gip ’t al verlaten: é 
Pebt ghp niet broom en. wel geleeft / 
De hooghepd u geen voozdeel geeft / 
Want God fal Die berachten. 

7 Gods deepgement dat valt feer zwaer / 
Vooꝛ die in ’t guaed volherden: 
Syn oozdeel fehzichlijck is en zwaer / 
Als t ſal voltrocken werden ; 
Want hy fal ſeggen gaet van Bier / 
Gijp boofe in het eeuwig hier / 
En dzaegt daer uwe ſtraffe. 

8, De bzoome dickwijls oock geboelt / 
Het knagen ban t geweten / 
Als Gp in fijnen Dood-kamp woelt / rf 



“Ter gedachtenis van mijn Vriendt. 177 
@f Bod hem had bergeten; 
Doch gu grijpt Weer een vaſt gemoed / 
En trooft fich dat doo2 Chriſti bloed / 
Dijn fonden zijn bergebeun. 

9 Dan ſegt he /ô mijn Ziel baer upt/ 
Waer boag foud’ ick mu Lzeefen à 
Ick hooz der Eng’len foet gelupt / 
Ichk wenfch bp Bod re wefen : 
Tek heb mijn loop alree bolbzacht / 
t Geloof behouden / en verwacht 
Een kroon ban ’t eeuwig leben. 

to. Wel falíg is ho die dus ſterft / 
En laet de Werreld zwerven / 
Dooꝛ Chriftum hr een kroon ber werft 
Die nimmer fal bederven : 
Wie in 't gelaof bolftandig blijft 
Op dien noch bloeck noth wet beklijft / 
Daer fal Gods Kijck beëcben. 

‘Ter gedachtenis van mijn ouden Vriend , 
«Mr. Sybrant Hanffen Cardinael , van Harlingen. 

Stemme: Gaillarde la belle. Of/ Defchoonediemy mars 
tilarifeert. Of / Nadien het bitter gaet voor 't foet. 

W El op mijn Ziel meeft te bzeen / 
En foeckt in Gode vuft / 

U Deiend die 15 u boor getreen / 
En fiet nu beter luft; 
Als ick / 6 Bod! dit felbe pad betree / 
Maechk mu bequaem dat ick mach wefen vee / 
Wanneer gh klopt dat ick dan vaerdig fa / 
Doet ghn u wil; ick ſteun' op u gena. 

2, U wil ig dat ík ’t leben laet / 
En na een beter ffa / 
@ hp hebt doch door een vaſt beraet/ 
25e floten dat ick ga: 

M Maeck 
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Maeck mp berepd dat ick het aerdſch' ber acht / 
En / doog berouw / op 't Wemelfch’ zp bedacht : 
Ons leben is gelijck een Wandelaer / 
Die altijd vepft door menigh moogdenaer. 

3. Mijn Deiend / eplaes ! is bonzgetreen / 
En Geeft fijn loop bolbzacht/ — „ 
Wp heeft fijn ſtrjd nwafgeftreen / 
Die pder noch berwacht | 
Al ſtreeft men hier doog beele camp en ſmert / 
Al guelt men fich mwendigh in bet heet / 
t Is vergeefs / elch moet Dien wegh betreen. 
JWijn Drtend ig wegh / Wat baet nu al’t geween. 

4. Miüijn ouden Deiend / in konſt gequeeckt / 
Dan fijn’ kinds beenen af : | 
ijn geeft en aerdighepd noch fpzeecht / 
Schoon hp lepd mhet graf. 
Hy wift al ’t geen Wat opt De konſt vermocht / 
En wat'er opt fcherpfinuigh bzepn bedocht ; 
Dies fal zijn lof ook nimmermeer bergaen / 
Maer blincken upt gelijck de held're Maen. 

5. Ganubp’t Eenigh Dzie-getal/ 
En meet het Cirkel-rond, _ 
En paft den Cubas ober al / 
Daer gp hier feyl aen bond 
Ga nuter ſchool op Gades Majeſtent / 
En leer Daer Bau al dees volkomenthend. 
Eplaes! ukonft/ Daer gp u hooft in bzaecht / 
@m’t licht te fien / Die is nu al geftaecht. 

6. Sijn konſt in Wisen Rekental , 
Was als een helder licht / 
Dies hy den Tauwer Dragen fal / 
oog pders aengeficht. 8 
Dan bupten aen / Was hp ned’zigh en flecht / 
Muer in 't gemoed was hp bzaom en oprecht : 
Een open hert / toond’ hp ín al fijn werck / 
Dijn epgen Ziel was hem een School en Berch. 

7. Misgunt hem níet dat hp nu ruſt / 
Cu beter luſt ber werft / 
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Al is ſijn lamp nu untgebluſt / 
Sijn konſt doch nimmer ſterft. 
Scholieren treurt om Dees konſtrijcke Tan / 
Wiens tong u nu niet onder wijfen kau : 
Dooꝛſnuffelt dan fijn oberfchjzand're geeft / 
Bieghu/ tendeel/ noch ín fijn boechen leeft. 

3. Slaep dan mijn Driend/ in God / die leeft , 
Cot aen den Blijden dag / 
Cot God u weder ’t leben geeft / 
Die alle ding bermag ; 
Dat ghp moogt fien op Godes Heerlijchhepd / 
Den bzoomen Menſch ban eeuwighepd berend / 
Dat ghy moogt ſtaen boog Chrifti aengeficht / 
En peplen daer deg Hemels eeuwig licht. 

Van de blijdtfchap des eeuwigen. 
Levens. 

Stemme: Gravefande. 

ette, ei — — — — — — — — — — — — 

Een blijder bzeugd' daelt in 't gemoedt / 

— tE 
— ’g Lemels —— doet / En als Gods licht fj 

git 
In ong de ——— — Na fijn oneyndlijk goedt: 

MWant's werrelds bzeugt / Baert in ons ongeneugt/ — 
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Om dat dit 7 — — en boedt ín ons het — 

Wilt ghy beeught verwerben / — Gods Rich 
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te erven / telt daer op u — 

2. Als Paulus wenſcht bp God te zijn / 
Sag he Gods Kijck in fchijn / 
Sijn —— pd en Chriſti Mojeſtept / 
Dies was het aerdfch' hem pijn ; 
Dies riep hi npt / miet een feer bl gelupt / 

Och! dat ick was alree / 
DPerloft ban ’t droevigh Wee / 
Dat ick was ontbonden / 
Pan dit lijf der ſonden / 
En genoot de ruft en bree, 

Geen oo2 aenhoorde opt de vzeugd / 
N och oog fag dees geneugijd / 
Als mju geficht/ Boer Bodes Geeft / berlicht/ 
Aenſag deeg grote deugd ; 
Want ín ’t gedacht / heeft nopt Menſche verwacht 

Dit overheerlijck loon / 
Waer mee dat Godes Soon / 
Ons dan ſal bercieren / 
Eu ten Wemel ſtieren/ 
En ons fchenchen ’s Lebens kroon. 

4 De Hooghend Salomons was fchoon / 
ais hy fat in fijn Chzoon / 
In fijn cieraet / gepronckt ín hooge ffact / 
Aer fijne Konings Kroon ; 
Waer deoz hp dan/ als een berheben Man / 

Dan pder wierd’ geëert / 
Als doog fijn deugd geleert ; 

Want 
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Want dooz wijſe reden. 
Enfijngoede zeden / 
Was hp pder lief en Weert. 

s. Wat waer dees uptterlijche pracht / 
Soo hp niet hoger dacht > 
Doo die beftont op een foo loffen grond / 
En hp geen meer ber Wacht 3 
JV aer 's Hemels vreugt / Die baert luft en geneugt / 

Als elch verlaten fal / 
Dit aerdfche tranendal / 
@m bp God re woonen / 
Die ong fal bekroonen / 
Met der Eng len foer gefchjal. 

6. Soecht dan uluft/ in ’s Hemels goed / 
Dat pder foechen moet ; 
Daer ziet men niet / op ffam noch groot gebied/ 
dl@aer op cen b2oom gemoed ; 
Want dat beftaer/ Dat Wp na Godes raed / 

Op Chrittum ’t ooge flaen / 
En op fijn paden gaen à 
@at wp mogen fingen / 
Weer boog alle Dingen / 
Diet ons doch genadig aen, 

D. Aaguſtinus feyd van de blijdfchap des 
eeuwigen Levensaldus: 

Ck falaenfchouwen Gods, des alderhoogften goed, aller 
Engelen en Heyligen vreugde: FaGod fien is het loon des 

eeuwigen Levens, eene Heerlijchheyd der Hemelfcher Gee- 
flen, een eeuwige vreugde en eeren-kroone, het rechie hley- 
nood der faligheyd , een rechte ruſte, een fchoone vrede „eene 
imwendige en uytiwendige vreugde „‚jaeen Paradijs Godes, een 
Hemels Ferufalemn, een falig leven een volheyd der falisheyd, 
eene eeuwige vreugde, en een vrede Godts, die al het ver- 
flandt fal overtreffen. 

— — 
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132 Den 6 Pfalm. 

OY dat hier eenige plaets ledig was, heb ick de feven 
LS Boet-Pfalmen , die de oude Leeraers daer toe hebben’ 
uytgefocht, onder mijne Papieren gevonden, en die eertijds , 
na de nieuwe Overfettinge des Bybels, by my waren gee 
rijmt, hier by willen voegen. Voor de even (Boet-Pfalmen 
worden genomen de 6. 32. 38. 51. 102, 130. 143, Waer van 
ghy den 51 Pfalm {ult vinden, in mijne Urama of Hemel 
fang, Fol, 37. 

De6 Pfalm. 

Opde gewoone Stemme: Wilt my nietftraffen, &c. 

Qeref: mn doch niet ó Deere ! 
fn nwen roozn te feere / 

Doch in u grimmigheypd; 
Maer zijt mp Weer genadig / 
ch ben zwack / ghn weldadig / 
Geneeſt mp ban Dit lept. 

2 AMRijn Zielen beend’ren fehzicken / 
Derloſt mp unt dees ſtricken / | 
Yoe lang ſal't Sijn ô Heer? 
@ Heere! Keert Doch weder / 
Fed myn Zielzwachk en teder / 
Perloft mp t'uwer cer. 
3. Wte fal in t graf nloben? 
Want in den dood berfchhoben / 
Is banu geen gedacht: 
Ick ben vermoeyt ban ſuchten / 
Ain bedde zwemt bol duchten / 
Sch klaeg den gantfchen nacht. 

4. Miju bed is nac ban ’t Weenen / 
Wu aog daogknaegt ban ’t ſteenen / 
Derout is ’tDooz 't berdziet / 
Dan wegen mijn beftrijders : 
Wijcht ban mo 's deugds benijders / 
Want God mijn fchzepen fiet. 

5. De Weer verhoort mijn beden / 
Mijn fmeechen en mijn vreden : 

e Beſchaemt 
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Befthaemt mijn bpand wozt / 
Derbaeſt keert hp te rugge / 
Derfchzickt en wort ſtracks blugge/ 
Eer dat hem pemant pozt. 

nnen emme 

Pfalm 32. 

Op de gewoone flemme; Wel hem, &c. 

We falig menfch / Wiens fonden zijn bergeben / 
En oberdeckt / al ’t quaed bp hem bedzeben : 

Wel falig menfch / wiens geeft bedriegen moe / 
God rekent niet fijn ongerechtighepd toe. 
Want doen ick zweeg mijn beenders mp berfleten / 

Den gantfchen dag doo ’t bullen ban ’t geweten ; 
Want uwe hant druckt dag en nacht op mp / 
JBijn fap word dzoog / al t hoy bp Somer tp. Sela. 

2. Ik maecht’ u eer! bekent al mijne fonden / 
Sijn ſnodigheypt bedecht’ ich t°gener ſtonden. 
Ich fpzack ick wil belijden mijn misdaet. 
Gp leer bergaeft mp al ’t bedzeben quaet, Sela: 

Elck Bepl’ge fal terwijl hp ig te binden / 
Hem bidden / Dien geen bloed dan fal ber flinden : 
Gp zijt mijn Wijck / Die mp baoz angft behoed / 
Die mp omringt en bzolijck fingen doet. 

z. Ick fal u ban den weg regt onderwijſen / 
Dien gp fult gaen / dat gp mijn vaed fult pzijfen / 
Jin oog fal ſteets op u wel gaede flaen / 
Polat dan Gods wet en wandelt op fijn paen. 

Weeſt niet gelijck een pasrd dat onberftandig / 
Of alg een mupl / die doog ’t gebit Wwozd handig ; 
Op dat het u niet quetfe noch berrree : 
De Goddeloos’ heeft ſmert / berdziet en Wee. 

4, Maer wie op God bertrouwt die fal omringen / 
Sijn goedighept en gonft ín alle dingen / 
Derblijd u ín den Weer met fiille beeugt / 
Kechtbaerdige fingt bzolijck en berheugt. 

— 
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Pfalm 38. 

_@pde gewoone Stemme : Wilt in uwentoorn, & 

S Craft mp Beer ! niet ín u tooren / 
“Yomt Die vooren / 

Wy ín gramſchap niet kaftijd / 
Mant u pijlen neer-gefthooten / 

Op mp ffooten / 
En u hand dzuckt mp ter tijd. 

2. Fn my word níet heels bebonden / 
Om mijn fonden / 

Want u gramſchap mp berneect : 
In mijn beenders is geen bzede / 

Müujn boosheden / 
Müjn hooft hebben oberheert. 

3. Sp mp alseen laft nu plagen / 
| Swaer om deragen / 

Om mijn dwaes en fot belept / 
En mju etter-buplen ſtincken / 

Die uptblinchen / 
Peel berteert ín buplighepd. 

4. Ick ben kramen neer-geboogen / 
Door u oogen / 

En ga heel den dag in ’t zwart; 
Bant mijn darmen bol ban plagen / 

t Dleeſch af · knagen / 
Die mp dzucken tot ín’ hert. 

5. Gek ben zwachk en feer verbroken / 
Beull' ban ſchroken / 

Dooꝛ het ruyſſchen ban mijn hert : 
Al mijn fuchten en begeere / 

Kent ghy Heert / 
Vooꝛ u niets berbozgen Wert, 

6, Müjn hert is heel omgewendet / 
Muijn kracht endet / 

t Licht Der oogen wijckt ban my: k 
Mijne 
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Mijne beienden en beminders / 

a min kinders / 
Om mijn plaeg ſtaen ber’ ter 317. 

7. Die mjn Ziele frelt De ſtricken / 
Dol berfchzichen / 

Die mp quaed doen foecht berderf / 
En fp dencken altijd liften 

Om te twiften / 
Geef Heer dat ich trooft ber werf. 

8. Ack ben alg een ſtomm' en doobe/ 
En berfchoobe / 

Die gehooz noch femme flaet : 
Gp/ ô Bod! fult mp behooren / 

Hepgtuooren / 
“Ach hoop op u toeberlaet, 

g. Tek fepd' waer toe dit verblijden / 
Als ter zyden / 

Müjne boet macht flib’rig treen * 
Datſe mp dan groots niet tasten / 

In mijn marten / 
Die tot hinchen ſta gereen. 

ro. Gek Wil u mijn quaed bekennen / 
En mp Wennen / 

Als bekommert om mijn fond : 
Maer mijn bpand wozt te krachtigh / 

En te machtig / 
Die mp fonder aozfaech wondt. 

11. @n díe quaed boor goed bergelden / 
En mp fehelden ; 

Om dat ick het goed’ na-jaeg / 
Staen mptegen/ Doch ap Peere / 

…_ _ Vilt dít Weeren / 
Müjn heyl / haeſt u / dien ich ’t klaeg. 

Den 51 Pſalm, rijnde de derde onder de Boet Pſal- 
men ſoeckt in Urania of Hemel-ſang, Fol. 37. 

JR 5 De 
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Op de gewoone Stemme: Wile mijn gebedt, Ke. 

Den 102 Pfalm. 

wit {geer / mijn gebed verhooren / 
Laet mijn klacht gaen tot u ooren / 

En berbergt u aenfchijn niet: 
Sepgt u oog in mijn berdziet: 
Als ick roep Wilt ras berſchijnen / 
Want mijn dagen haeft berdwijnen / 
Als een roock / oock zijn mijn beenen / 
Als een heert berbzand De ſteenen. 

2. tert is doz alst gras berflagen / 
Ick vergeet mijn bzood Daag 't klagen / 
En't gebeent kleeft aen mijn blepfchj / 
Dooꝛ mijn fuchten reps op reps : 
Als een roerdomp der woeftijne/ 
Sit ick alg een Upl te quijne / 
Ick waeck en maet eenfaem waken / 
Als een Muſch doet in de daken. 

3. Mijn Bpanden mp fleets fimaden / 
Gafen / 3weeren in mijn fchade | 
Ick eet aſch / gelijch alg brood / 
Tranen dranck leſcht mp in nood / 
Wegen u geamfchap en toren: 
Ghy hebt mp verhoogt te boren / 
En mp weder laeg gedzeben / 
Dus befiiert ghp ’s Menſchen leben. 

4. Als ecn fchaduw’ zijn mijn Dagen / 
Ick berdog als ’t grag berflagen / 
Ghy Heer blijft in ceuwighepd / 
En ffaet tot ons hulp berept : 
Uwe gonft duurt ter gedachten / 
Dan geflachte tot geflachten / 
hp fult opftaen en ontfarmen / 
Ober Zion uerbarmen. 

s. Want de tijd ban u genade / 

Is gekomen vecht te ftade / 
En 



Den 102 Pſalm. 187 
En u knechten hebben luft / 
Hen ’t ſteen Dagen / om haer tuft : 
Die om ’t gruys meedlidig fuchten / 
Bant de Hepydens fullen duchten / 
En den naem deg Heeren bzefen / 
d°Aerdfche Koningen mits defen. 

6. Als God Zion op fal bouwen / 
En fijn Heerlckheyd aenfchouwen / 
Leert hp fich na het gebed / 
Dan die lept ontbloot / berplet. 
Hy fal 't bidden niet berfmaden / 
ie ’t befchzeben komt te ſtaden / 
Want het na-geflacht fal loven / 
God / die Dit beftiert ban boven. 

7. Mits hp unt fijn Heyligdommen / 
Heder Wwaerts fal fien alommen / 
Apt den Pemel op der Herd / 
Gp fijn bolck hem lief en waerd: 
Die het fuchten der gevangen / 
Hooꝛt / en los maeckt al haer prangen / 
Die geboept ter flabernpen / 
Hinderen des Doods fal bzpen. 

8, @p dat foo de naem Des Beeren / 
Werd’ te Zion t'fijner eeren / 
En ’tlof te Jerutalem , 
Uprgebsept met lupder ſtem. 
Alg de Dolcken t’faem bergaren / 
En de Loningrijcken baren / 
Om den Beer haer God te dienen / 
Die haer fal fijn gonft berlienen. 

9. Die mijn kracht heeft neergeflagen/ 
En berkozt mijn 3wache dagen. 
Ick ſprack / God neemt mp niet heen / 
Hpt dit dalen Dzoef geween / 
An het midden ban mijn dagen? 
Uwe jaren haer toedzagen / 
Dan geflachte tot geflachten / 
Wonderlijck zijn uwe krachten. 

io, Ghp 



188 Den 130 Palm. 
10. Ghy hebt d'aerd’ gemaeckt en Landen / 

d Hemelen zijn ’t werck uwer handen / 
Doch dees ſullen al vergaen / 
Ghy fuit eeuwig blijven ſtaen. 
Dees gelijck een kleed verouden / 
Maer ghp ſult uroem behouden / 
Dees als cen gewaet berand’ren / 
En berand'ren met malkand’ren. 

11. Maer ghy zijt dre ſelbe Heere / 
Die men diene moeten eere / 
En u jaren fonder maet / 
Blijben altijd in een ftaet ; 
Maer de Kinders uwer Knechten / 
Sullen woonen in haer rechten / 
En haer zaet fal boor haer oogen / 
Zijn bebeftigt bol bermogen. 

nd — 

Den 130 Pfalm. 

Op de gewoone Stemme: Uyt der diepten ô Heere ! 

B EX dieper nood des herten / 
Koepick / ô Heer tot dp / 

Müjn fmeechen/ hoogt de ſmerte / 
Keert doch u oog tot mp: 
iet ghp op fnoode daden / 
Wie fald'er dan beftaen : 
Maer ghn/ vergeeft de guaden / 
Op dat u bees kdom aen. 

2. Maer ick berwacht den Weere / 
Müijn Ziel hoopt op fijn woozd : 
Pijn Ziel wacht op hem ſeere / 
Meer alg de Wachter hoort: 
ABeer als de Wachters forgen / 
Als fp ter wachte fiaen / 
En hoopen op den mozgen / 
Als ’tmorgen-licht beeecht aen. 9 

and ° 3, lirel 



Pſalm 143. x89 
35 lfrel hoop op den Heere ! 

Want hp Lerloft u dza / 
Sijn goedfhjepd ig niet beere / 
En bp hem beel genae : 
Pp fal lfrel bebbzpden / 
Dean angerechughepd / 
En haer weerom verblijden / 
Dooꝛ fijn goedighept. 

Pfalm 143. 

Stemme; Plm 103. Mijn ziele wiltden Heer , &c: 

Hee: miyjngebed; uoorennepgt/ ô Deere! 
ABijn fmeechen merckt / berhoozt mp t'uwer eere / 

Na waerhepd en na u gerechtighepd: 
Gaet doch met u Knecht niet in ’t gerichte ; 
Want niemant fal beftaen booz u gefichte / 
Dooꝛ fifn berdienft / na u rechtbaerdighepd. 

z. De bpand gaet mijn Ziele feer berbolgen / 
En plet mijn If ter aerde feer berbolgen / 
En legt mp als een Dood ín dupſter heen : 
Hierom mijn geeft is overſtulpt met bzeefe / 
Jin hert is gantſch berbaeft en ick mits deſe / 
Boel in mijn lijf beef angft en droef geween. 

3. Doch ick gedeuch weer aen de oude dagen / 
Ick overleg u daden / in mijn klagen / 
Dan uwer Ganden werck ich bp mp fpzeech. 
Ick bzepd’ vpt mijn handen tot Deere / 
aju Ziele haccktnauen nau Teere / 
Als ’t doeftig lant of een berdzaagde beeck. 

4. Berhoozt mp haeſt / eer mijn Geeft moet bezwijcken / 
Derberg u acufchijn niet / Dat ick mocht wijchen / 
Als cen Die in De kuyle nederfincht : 
H goedighept laet my bzoeg-mozgen hooren : 
Mant ich betrouw op u beloft te vooren / 
Enop ubulp/ die mr altijd omrincht. 

5. Maech 
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5. Maeck mp bekent den weg dien íck fal treden : 

Ickhef mijn Ziele, tot u / doop gebeden: 
ck fchupl opu / ved’ mp ban mijn bpand. 
Leer mp ô Heer ! Doen na u welbehagen / 
Want ghp mijn Bod verhoort —* in mijn dagen / 
U goede Geeft leyd' mp in 't effen Wand. 

6, Om uws Naems wil verleen mp ’s lebeng krachten / 
En boer mijn Ziel upt dees benauwde klachten / 
En roep mijn Dpand uvt dooz u gerecht : 
Die mijne Ziel beangiten en Dug queiten / 
Wilt Die daog uwe goedheyd wedervellen / 
Ickſſteun opu; want Heer ich ben u Knecht. 

ne nge eee nd 

Defe korte Pfalm hebick daer by gevoegt. 

Pfalm 131. 

Op de gewoone Stemme: Mijn hert is Heer, &c. 

M Yn hert hoogmoedig is noch ffout / 
{Pijn oog ban pacht noch grootshepd houd. 

*% Heb wet gewandelt trots in fchijn / 
Op dingen die ban wonder zijn. 

z. Heb ich mijn Ziel niet Eil bereent / 
Alst Lind Get welch de Moeder fpeent : 
Mijn Ziel ig noch alſoo berept /_ 
Lof Iſtaẽls God in eeuwigtepd. 

— 

Het Gebed onfes Heeren Jefu Chrifti. 
Matth.6. 9. Luc. II. 2 

Op de gewoone Stemme : Onfe Vader &c. 

O ll * Dader díe in De —— zijt, O Vader, 
Naem geheplight werd’ altijd. np 

U Kijck 



… De Tien geboden Godts. 191 
A Kijck toe · kdom. U toil gelijck / 
Geſchied' op d'Aerd' als Hemelrijck / 
Onſ' daeghlijks Bzoot geeft ons ó Weer! 
Dergeeft ong onfe fchulden weer. 

z. Gelick Wp die ons fchuldig zijn : 
Tept ong níet ín berfoechings pijn : 
Derloft ong bau den boofen / Heer : 
Bant u is 't Nijck de roem en eer. 
U ís de kracht en heerlijchtept / 
Dannutotindereentwighept. Amen. 

De Tien Gebooden Gods. 

Exod. zo. Deut. s. 

Stemme: Heftopu hert, &c. 

Godt fprack defe woorden. 

I Ek ben de Peer / uw God almachtig) / ' 
Die upt d'Egpptiſche flabernp / 

U heb geboert door mijn hand krachtig : — 
Been and'ze Goden hebt booz mp. 1 Gebod. 

z. IL, Gp fult beelt noch gelijch’nig maecken / 
Pan ’t geen op Nerd’ en Hemel zweeft / 
@f onder ’t Water / d'Aerd' mach vaechen / 
Noch ban ’t geen God gefchapen heeft. 

3. Bungt niet vaog haer door Dienst of eere / 
Ik ben u ffeckt’ en pb’righ Bod / 
Die tot der bad'ren migdaed keere / 
Wanneer men mijne eer befpot. 

4, Ja tot den Kinders ftrecht mijn tooren / 
Tot aen ’t derd’ en bierd’ geflacht / 
Dan die mp haten en niet hooren / 
Wanneer men mijn gebod beracht. 

s. Maer ick doe beel barmhertigheden / 
Nen dupfenden die t gade flaen / 
Die mp beminnen en in bzeden / 
@p mjn gebod en paden gaen. p 

6. IL Miẽ 



192 De Thien Geboden Gods. 

6 III. Misbzuyck Gode vaem niet met den monde / 
och fpzeecht lichtbaerdigh ban u God / 
Pp ſtraft hem fchuldig om de fonde / / 
Die pdel met fijn name fpot. 

7. IV. Gedencht des Sabbaths / houd dien heplig / 
Des dagertarbepd/ fonder klag / 
De febende Dient Gode beplig : 
Pet ig Des Weeren Sabbath· dagh. 

8. Pan ſuldy geene arbeid plegen / 
H Soone / Bachter/ Knecht noch Maegt / 
HO, Dee) Ezel, geen der wegen / 
doch Deeemdeling: dit God behaegt. 

9. Want in fes Dagen fchiep De Weere / 
Den Wemel, Zee/ Verd’ / water is: 
De ſebend' / tuft hp ong tot Keere ; 
Om dat Ben Sabbath heplig ís. 

ro. V, U Dader /. Moeder / fult gn geren / 
Op dat gr lange leeft in ’t Tant / 
Dat God de Peer u fal befcheeren / 
En zijn gezegent dooz fijn hand. 

11. VL Bufuleniet dooden. VII Jiet Echthzeken. 
VIII. giet fieeten. 1 X. och balfch tupgenis / 
Cat ſchade ban u naefte fpzeechen ; 
ant God der balfchen bpand ís. 

12. X. Uw's Maeften hup wilniet begeeren _ 
Dijn Wijf / fijn Knecht / Maegt en foo boot / 
Den Gs / noch Ezel uwes Weeren / 
doch wat u Haeften roebehoogt. 

De Thien Geboden in ’t kort. 

Ert eenen God alleen: bzupeht nopt fijn naem licht: 
baerdig. Ht arr Bann 

Den Sabbath heplig biert: u Ouders dient eerwaerdig / 
Dood / Echte-bzeecht, Steelt / noch wilt geen balfch 

getungenis zweeren 
Uwes naeſten Wyyf noch goet / ſult gy / nocht zijn peren. 

ort 



Kort begrijp der Wet of Thien Geboden. 
193 

Godt fprack tot I{raël , hoort Ifraël ; 
Deut, 6. 5. Deut. 10. 12, 

Stemme: Heftopuhert, &c. 

Chriſtus ſprack tot den Wetgeleerde 5 

Matth. 22. 37, Luc. 10. 25. 

Ger fult Bodt uwen Heer beminnen / 
Dan gantfcher herten / Zielen Geeft. 

Dan al't gemoedt / berftant en finnen / 
Want dits Godts groot" Gebodt ge weeft. 

2. Bet ander is / ghy fult u naeſten 
Lief hebben als u felf niet min: 
Nen dees geboden hanght ten laetſten / 
De Wet en der Pzopbeten fin, 

— 

De twaelf Articulen des Geloofs. 

Stemme: O onfe Godten Heer, &c. 

TK GEbof ín Godt den Dader die almachtigh / 

II. 

III. 

Gen Schepper ig ban aerd? en hemel krachtigh / 
In lefum Chrift’ fijn eengeboren Soon / 
Ons Beere/ Die Daer daelt vpt 's$ Daders throon 

2. 

Dan d'Peplige Geeft ontfangen / en gebaoren 
Hpt eene Maeght / Maria untverkoren. 
Die onder Pons Pilato heeft geleen / 
Gekrupſt / geſtozven begraven met een. 

3, 

Die nedergedaelt ter Hellen / boog die bzeeſen 
Een derden dagh ig upt den doodt verreſen. 
Cen Hemel opgevaren daer hu fit / 
Cer vechter Godts fijns Daders, daer hu bidt. 

Ve 



194 Vermaninge tot Godts-vrucht, 
4. 

VII, Dan daer ſal hp Weer komen tot het oorzdeel / 
Bau levende en doode / tot ons voordeel. 

VIII. 'k Geloof ooch meed’ in Godt den Pepl'gen Geeft, 
IX. Gen Algemeene Berch Die Chriftum bzeeft. 

Se 

Daer d' Heylige gemeenfchap wozt bebonden. 
X Dergiffenis van ons bedze den fonden. 
XI. @pftandingh deg Dleefehs / na deeg affchept. 
XII &en tieven datter duurt in ceutwighept. Amen. 

Vermaninge tot Godts-vrucht. 

Stemme: Palm 125. Dieop den Heere, &c. 

. W Je dat op Godt ſtelt fijn bertrouwen / - 
In nood en in gebaer / 

Die mogt fijn trooft ge waer / 
Die kan op defen rotzſteen bowen / 
Als die; ín doodt nach leben / 
Hem nimmer fal begeben. 

2, Dieg fal hp fich boog fonden wachten / 
En mijden al het quaet / 
Der fonden toeberlaet / 
En fal op Godts geboden achten : 
En bzeefen boog fijn tooren / 
Die hu Deepgt en laet hooren. 

3. Doo, Godt fal hp ſich nedzigh dragen / 
En oef "nen fich ín deught / 
{u fille vuft en beeughdt 7 
An ’t goete fcheppen fteets behagen : 
Cot GBodts-bzucht en genoegen / 
Sal hy fich willigh boegen. 

4. Gufoberhepten hupfche zeede / 
Zijn beolfjck ban gemoedt / 
Na flreben’t hoogfte goedt : 
Aachtmoedigh en genengt tot bzeede / 
al hy dooz Lief d' ontficechen / 
Cot Bodt inwendigh ſpzeecken. 

5, Gh 



Tegen het dwaes overlegh, &c. 195 
s. Ghy zijt / O Godt! de Bzon ban t leben / 
— mp — ef / 

n ftier mp met uhandt / E 
Batik magh nau waerhept ſtreven. 
Mijn hepl/ Wijf mp u paden / 
En bzijt mijn Ziel ban quaden. 

6. Patick magt in ’t Geloobe Bloepen / 
Pol Liefde, oop en Geeſt / | 
Alg dieu dient en bzeeft / 
Dat ick magh alg de Eedzen groepen : 
Perleent mp Chriftizeegen ys / 
Dan heb ick t al verkregen, 

Tegen het dwaes overlegh veeler 
Meníchen. 

Stemme: Rofemondt die lagh gedooken? 

Wz een Cooren faeckt te bouwen / 
Zonder ſorgh of overlegt / 

©! het fal hem haeſt berouwen / 
Want dít is een Dwafe wegh / | 
Dat ghp pet ter handen flaet / 
Waer in ghn flechts ſchand begaet. 

2. Wieder wileen Cooren bouwen / 
Eer hp hept een bafte grondt / 
Die fal fich beet onruſt bzouwen / 
En bedzieght ſich felf terftonr : 
Wie eerft wickt al eer jn ’t waeght / 
ich in ’t laetfte niet beklaeght. 

3. Teght wel over en fit neder / 
Fekent eerft de koften unt / 
Leght en overleght het weder / 
Eer ghp maeckt een baft beflunt 5 
AB aer doet ghy dit onbedacht / 
Ul de oa ab u — J 

4*Soo ghy ſtracks den gront wilt legger / 
Ger dat ghy u felf befint / | 

Az Wat 



196. _ Tegen hetdwaesoverlegh, &c, 7 
Wat fal peder ban u feggen / 
Dat ghy ſulcken merck begint? 
Doop gedaen en na bedacht / 4 
Menigh in groot lijden bracht. 

5 ‘tas beel beter nopt begonnen / 
Als te blijben in de fchandt / hit 

Beter nept van’ blas gefponnen / 
Als De dyſſen raeckt in bande / / 
*t Dalt gewig een laſtigh lot / 
Dan cen peder zjn befpot. 

6. ‚Ach! Wat fiet men nu gebeuren / 
» Du fich elck beel onderwint / | 
„ Oarer hp moet foo haeſt om treuren / 
„Als hp fich te laer befint. 
„Dat men heeft gevangen an / 
„t Geen men niet uptboeren kan. 

7. „@wafe menfchen/ die u ſelben / 
@utchen taft leq bt op den hals / 
ss Om ulebendigh te delben / 
„Als ghn kieft vao2 trecht het balg: 
Macckt geen bzeeder overſſagh / 
„Als u ftoch berepchen magh. 

DEE gelijckenis gebruyckte de Heere Jefiss Chriftus Luc 
14,28. tegens het volck dat hem navolghde , dat of fe dit 

fchoon deden, fy een {ware faeck beftonden , want fy moften 
Vader, Moeder , ja haer leven haten ‚om fijnent wille; want 
wie fijn kruyce niet droeg en hem navolgde, die koft fijn Di- 
fcipel niet wefen : Datfe derhalven wel moften overwegen 
watfededen ; alloo het beter was noytte beginnen; alsdaer 
nae fchandigh uyt te fcheyden: En derhalven moften {fy 
voorfichtigheyt gebruycken , even als die , die eenen Tooren 

willende bouwen, moft nederfitten en de koften eerft wel 

overflaen , en wel nauw reeckenen of hy ’t kofte uyt-voeren; 
op dat hy niet, den grondt aenleggende, weder met het 
gebouw moft uytfcheyden, als hy * werck niet koft vole 
bfengen en hy niet befpot wierde ‚en ’t volk van hem ſeyde: 
Defe heeft de timmeringe wel aengevangen , maer blijft daer 

fchandiehinfteken; endeen kan ’t niet uytvoeren. Gevende 8 ytvoeren⸗ 
daer 
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daer medete kennen, dat, wie fijn Difcipel wilde wefen » 
dit vooreerft wel moft overwegen , of hy dit met een vol- 
ftandigh gemoedt kofte valbrengen, ° geene hy hadde aen- 
gevangen, op dat hy niet tot yeders {pot wierde geftelt, 

Dit kan mede werden gepaft, opde te groote begeerlijck- 
heytveeler Menfchen, die fich veele groote dingen inbeel- 
den, eneen webbe van Begeerlijckheden in hunne herflenen 
fpinnen , daer fy toorens in de lucht bouwende, fich daer foo 
inewickelen, dat fy niet weten hoe fy fich daer uyt fullen 
draeyen, ja blijven met fpot en fchande daer in íteecken 
gelijck men dat dagelijcks fiet gebeuren. 

De wonder-wercken Jefu Chriftí. 

Stemme: Pſal.42. Alseen Hert gejaeght, &c, 
\ 

W Se kan Chriſti wonderheden / 
ae fijn waerde ſpreecken pt / 

Die hp heeft im ’t Landt en Steeden / 
Hpt-gebzept? daer fijn gelupt / 
Weelde werrelt overzweeft / 

u verbaeft al watter leeft ; 
Wie kan fijn wonder wercken / 
Na fijn waerde recht bemerchen. 

2. Wp kan Wijn van water maecken. Joan 2.r. 
Pp jaeght hoop· werck viſch in ’t net: Luc. 5.4. 
En bijf dupfent Die hem naecken / Matth. 14.16. Marc. 6.35. 
Spijft hy / noch bier dupfent bet. Matth. 15.32 Marc.8. 1; 
JW accht de Zeeen winden ſtil Matth 8 23. Marc. 4 39. 
Wandelt daer op nafijn wil. Matth 14 25 Marc 6 48. 
Tp den bijgboom ſtracks berdogde/Mare. 11. 13.Matt. 21. 10. 
Datſe nimmer bzuchtbaer wozde. 

3. Bie daer Laz'rum Weer gaf't leben. Joan. 11.1. 
Ender * Weed we Soongenag. * Te Nain. Luc. 711. 
En Jaïri Bindt daer neben / Matth. 9.23. Luc.8 51. 
Die 't hooft ban de Schoole was, 

A 3 Die 



198 De Wonder-wercken Jefu Chriſti. 
Die dD'onrepne geeft berftoagt. Matth. 4. 24.c. 8, 16,en 
En berdzigft Die aen fijn oogt / op veel plactfen, 
En beel Bupbels die ſich fpeepden / 
Als hp haer gebret te fchepden, 

4. Die Maria Magdalena | Luc. 8, z, 
_ @ie ban fchert was geplaegt / | 
En ban’t Kind te Cananca/ Matth. 15, 22. 
Al de booſe geeften jaeght. 
Legio des Satans bindt / Marc, 9. 5. 
@Oack beferen / ſtom en blindt / 
Deeft hp ban haer quael genefen.: 
Wie fou Bodig Almacht niet bzefen $ 

5. Die dees Hob'linghs krancke Soone : Joan. 447. 
Petri æ Moer ban koorts genas * Wijfs Moeder Marc. i.30. 
Die cen Dzouw een teer perſone / Marc. 5.26, 
Ware bloetgangh fielpte ras. 
Die gicht ſieckten bzengt in ſtandt / Marc, 2. 3. 
Die heelt een verdorde handt / Matth. 12. 7. 
fa die acht · en· dertigh jaten / Joan. 5. 5. 
Kranck / oock waterfuchtigh waren. Luc. 14.2. 

6, Die beel” blind’-en blind’-gebooren } Marc. 10. 46. 
Ober al ‘t gefichte gaf. 
Stommen Die niet kaften hooren / Matt. 15.32. 37. 
De melaetfen revnigd’ af. Matth. 8. z. 
Die gefont de krancken maeckt. Marc. 6. 55. 
och wie flechts fijn foom aenraeckt. Joan. 7.56. 
En beel kreup le by der ſtraten / Matth. 15. 30. 
Die lam boog den Cempel faten. Matth. 21. 14. 

7. Die't al fonder falf of krupden 
Heeft gebeelt flechts daog fijn Waozt. 
t Ooꝛ ban Malchus boog beel lupden/Joa. 13. zo, Luc. 22,51. 
Af gekapt / felt op fijn oogt. 
Wonder heeft de Weer gedaen: - , 
Als hp mer Get krups gelaen / 
Daer acu hingh en op-geheben/ Matth. 27.46 Marc. 15. 26, 
Heeft Bodt fijnen Geeft gegeben. Luc. 23.46, Joan. 19. 30. 

8. Als 't booehangbfel ban den Cempel / Joan. 19. 51. 

Scheurd' ban boven tot beneen / , 
&chudde 
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Schudde d'aerde/ ffeen en dzempel / 
fa der Sonnen-licht berdween. Matth. 27. 51. 
d Heplige quamen upt het graf / 
Wierpen hare ſteenen af: 
Die daer fliepen vu ont waechten / 
En in D'Bepl'ge fladt geraechten. 

9. Als de Hooftman ober hondert / Matth. 27. 54. 
Al dees Wonderwercken ſagh / 
En d'aerdbebing / als verwondert / 
Scheickt' en ſprack ho met geklagh / 
Dees is waerlijck Godes Soon / Matth. 27 54. 
Die fich hier heeft laten Doon. 
Als 't bolck fagh dees Wonderdaden / 
Sloegh't haer bogft mr hert beladen. 

\ 

ro, adat hr aen ’t Krups geflagen / 
Hadt den doodt voor ons geleen / 
Wierd' ho ín het graf gedzagen / Joan. 19. 38. 
Die den derden dagh berfcheen / Luc. 24: 21. 
Die den Doodt heeft t'onderbzacht / 
En berbzoocken al fijn macht / 
Die fijn Fongers ook met eenen / 
Coogd’ fijn ware vleeſch en beenen. 

11. Niemant Kan dees Wonder-fchatten / 
Dooꝛ geen ſchriften beepden unt / 
En de werrelt Kan ’tntet batten / Joan. 21. 25. 
Wat al upt fijn Godthept fpzupt. 
zucht dit Menſch in u gemoet, 
En fiet wat u eere doet / 
Die fijn Dolſck hier dooz Wil leeren / 
Dat hp ig De Weer Der Veeren. 
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De Breede en Smalle wegh. 

Yan gefongen Werden op Pfal. toa. Ghy vòl- 
keren des Aerdrijcksal , &c. 

Dé wegh die na den Wemel gaet / 
Is engh en flepl / een ſmalle ffraet / 

Een wegh Die fich eerft moeplijck toont/ 
Maer boben op de rufte woont. 

2. ®ebzeede wegh ter zyden aen / 
Dacer kan men met gemack op gaen/ 
Daer klimt de pracht eu Welluft op / 
Maer boven ffogtfe ban Den top. 

3. Boch wie om denght op bergh en dal / 
Op fteple rotſen klimmen fal / 
Die krijght van Chriti eer en loon / 
Gen onberganckelijcke kroon. 

4, Moer Wie de fond en werrelt mint / 
Die batt al eer hr °t oock befint / 
în armoe / fchande/ fpot en ſmaet / 
En leeft in een ſeer drzoebe ſtaet. 

s. En krijght dan ’s werrelts bitter runt / 
Dat Baodt en Hel in ſich Beflupt / 
Vaer doog hy eeuwigh Wozdt geplacght 
En fijn verdiende ftraffe dzaeght. 

6. Daer hp flechts Wee en jammer erft / 
En eene worm Die nimmer fterft : 
Maer wiens gemoedt in Godt beftact 
Peeft Chriftum tat fijn toeberlaet / 

7. En Erft een Krans Die ſtadigh bloept / 
En doez ’t geloof volſtandigh groept: 
Waer dooz hp dan daoz Godts gelept / 
Verkrijght de bzeught in ecutwighept. 

En — —— — —— — — — 

De 
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De ydele hoop der Menſchen- 

Opde boorgaende wijſe: Pfal. zoo. Ghy vol- 
keren des Aerdtrijcksal, &c. 

O Wenſch! u hoop ís losenlicht / * 
Bhp ſchermt dooz een balfch geficht ; 

Om dat ghy wzoet om fchat en goet / 
@at op der aerde blijben moet, 

2. De tijdt die bluchtigh vent en fchiet / 
Bzenght nen alu goet te niet; 
Om dat ghp dwaeg en onbedacht / 
Op tijdt / opeer / noch Godtg-beucht acht. 
3. Boch foo ghp janckt nae eer en fiact / 
Nae roem Die dooz geen doodt bergact / 
Da ’tleben dat geen Weedom erft / 
Omhelſt de deught die nimmer ſterft. 

4. Want deught dert Menſch ten ceren lept / 
En boert hem tot d'onſterfljckheyt: 
Alwaer fp ſchenckt een heerlijch loon: 
{n's Bemelg beeugd’ / een Tauw're kroon. 

— — — — — 

t'Samenſpraeck: de Menſch, en Religie, of 
Godsdienſt, het Latijn na-gevolght. 

„Menfch. O Vaders lieffte Kindt, vel Goddelijche reden, 
Hoe gad) dus beroytsindees z efcheurde klede? 

Religie. Ick walg Et ’s werrelts pracl en van der Meur 
fchen eer. 

M.Mat boech is’ dat ghy draecht ? R. mijns V aders 
Weten Leer. 

M. En waer toe naeckt van borft? R. om ’toprecht 
hert tetoonen. 

M. Hoe dus geleunt op ’t hruys? R.” Kruys overtreft 
de kroonen. 

N s M. E 



202 t Gerufte Leven. 
M. En waerom doch gevlercht? R. Ik leer ten hemel gaen. 
M. Wat leert dees heldre glants; R. Het donckere hert 

verfinaen. 
M. Wat teuselaenuzy @ R. Ick tem de woefte finnen. 
M. En waerom hier de doot? R. ik kan de doot verwinnen. 

Siet oock inde Iconologia, Fol. 173. 

t Gerufte Leven. 

Stemme: Ofaligh Heyligh Bethlehem. 

Net elck bep ffaen na pracht en luft / 
Die op ’s hof flibber planck Willemen ? 

Ick ben vernoegt in faete ruſt / 
En Wail op geene Hoogheyt ffeunen: 

2. Ick foech geen Hof nog prachtigh Bups / 
@m daer in hoofs en pzats te leben: 
Ick acht beel meer een flechte Rlups / 
@m my iu ſtille ruſt te geben. 

3. @m dat mijn tijdt al ſtil bergaet / 
Soo pag ich niet op gunſt der Gzeaoten / 
Tek foech gewoel noch hooge ftaet / 
Dm na haer luft te ziju berjtooten. 

4. Ich foech alleen als onbekent / 
In ruſt mijn loop baen upt te loopen / 
Mant wie ſich veel bjp Bzooten went / 
Wie moet fijn ruft en luft verkaopen. 

5_Fch foech mijn ouderdom ſlechts ſtil 7 
Als een gemeenfaem Burger t'epuden / 
Godt doe met mp het geen hy wil / m 
Als ick fehep upt ’t dat Der cllenden. 

6. Want defe dreyght een harde doodt / 
Die peder een bekent wil ſterven / 
En zijn geften bp klepn en groet / 
Daer fp haer epgen kennis derven. 

7. O welgeluchig/ Wiens gemoet / 
Dooꝛ grootsheydt niet is ingenomen / 
En kent fich ſelf / in ’t geen hp doet / 
Pie woꝛt geacht bp alle bzomen, 



Vande vier Eeuwen. 203 
Om dat hier nocheenigh gefchrift te kort quam , heeft my 
geraden gedacht, de vier Eeuwen, gelijck die by de oude 
Poëten zijn befchreven, hier by te voegen, die ghy oock 
{ult vinden in mijne lconologia „ fol. 125. 

De guide Eeuw , onder Saturnus. 
DE Eeuw de gulde Eeuw , was fonder Opperhooft, 

Daer fonder Wetten » trouw” en liefde wiert gelooft. 
Daer was nog fchroom;nog flraf, noch boeyen pley nog banden, 
Maer yder was geruſt, noch vreefden’s Rechters handen. 

Men velden geenen boom om een uytheemfche kuft 
Te foecken, maer haer landt was al haer vreughden luft, 

Men delfde graft noch wal voor ſchanſſen noch om fleeden, 
Men hoorden geen Trompet, nochtiet geen wapens fmeeden: 

Maer fonder krijgers hulp genoot elck fijne vreught, 
En door dees foereweeld’ , leefd’ yder in geneught. 

Het Landt behoefde ploegh,noch ſchop, noch vorch te ſnijden, 
Maer bracht uyt hare ſchoot, de vruchtent’allen tijden. 

Elck bloeydein fijntier , de eychelsen het graen, 
En wat fijnbert geluſt, dat vont hy voor fich ſtaen. 

% Was cen geftade Lent: En Phoebus gingh fich baden, 
En queechte velt en bloem met allerley cieraden. 

Het wintjenfpeelt’er foet: daer droop een honing-vloet, 
Ent faligh volck was vroom en Godtlijch van gemoedt. 

De Silvere Eeuw, onder Jupiter. 
Adat de gulde Eeuw door afgonft was verftreechen, 
Begoft de filvre Eeuw , nu voor den dach te brehen , 

Waer door de groote ruſt ten deele was gefchent, 
Die yder fich om winft en tot de konften went, 

Men fleld’'er wetteninen’t voorfchriftomteleven, 
Geliek hun Jupiter na fine luft wou geven. 

Detijdt die eeuwigh [cheen, die tierde thans gedeelt, 
En’ lieflijck Sonne-faerin vieren afgebeelt, 

Doen vielder fneeu en vorſt, en bracht veel rampen mede, 
Van fieckte „ koorts en jicht, foo datmen fich moft hleeden, 

En bouwen buys en hof, met forge voor 't gefin , 
De Offensnden ploegh, en zaeyen om gewin: E 

e 



204 Van de vier Eeuwen: 

De Kopere Eeuw. 

U guam de derde Eeuw vanKoper , als verfloort, 
N En van een wreder aert , en bracht de wapens voort? 
Doch niet foo vol verraet als wel de yfre dede; 
Maer d'ondeugbt kroop bedecht in plaets van ruſt en vrede, 

Oock liften fchelmery , getbelteneygenbaet, 
En’t landt dat wierde nu by kavels afgepaet. 

Schoon’t zeylen ongewoon en flreken op de winden, 
Soo ruftmen fchepen toe , om Rijchenop te vinden. 

Maer noch in beter flandt, als inde vierde Eeuw, 
Daer ’t al in vlammen blaecht, vol moorden en gefchreeuw. 

De Yfere Eeuw. 

* 

der was nu Recht en Trouw ten Hemel opgevlogen, 
H De liefde was verjaeght en quam in plaets de logen, 

Bedroghen alle quaet. Men delfd’ het ingewant 
Des Aerdtrijchs , en befpied’ of men geen [chatten vant. 

Het goudt quam voor den dagh, weel ſnooder als het yfer, 
Daer fhreefd’ elch na om?’t ſeerſt, 't fchoon by fcheen fot of 

wijfer. 
De gelt-fucht drongb in’t hert en gierigheyt daer by, 
Daer fweefd’ in volle fwangh de fucht tot heerfchappy , 

Met deegens inde vuyft , en met bebloede handen, | 
So kantmen om den roof „met fchenden ‚moorden branden, 

Soo dat noch man noch Gaft , was ſeker voor’t gefin, 
De Man fijn Vrouw belaeght , de Swager fijn vrsendin. 

De Sone ſtont, eylaes fijn Vader na het leven, 
De Her de hlamvan bloedt, heeft groote vouw bedreven. 

De Godts-vrucht lagh vertreen , foo dat Aſtræa vliet. 
Ten Hemel, ent gefpuys des Wervelts hier verliet. 

-BLADT- 



BLADT-WYSER. 
A. 

Braham ín der tenten deure. Daer hem de H: Mannen 
befoecken. k rs 

Ach foo mjn oog Gad Klare beken, Klachte over Jerufalem 26 
Ach wat ijd de arme fpot. Verftandige armoede. 145 
Als David oudten afgemat. Salomon wert Koningh. 39 
Al eer men booz cen fober loon. Na fuur het foet. 30 
Als Godt fijn ſtraf wil tot ons wenden. De thien plagen 

* 

Egysti. ij 

Als Jacob quam bp Haran: Jacob en Racheis 12 
Als ick bp mp oger wege hoe elf onbeſint. Jeugds vermaen 73 
US Lfaac gaf fijn zegen. De Ladder jacobs. io 
AIB Loth in Sudoms pootte fat. Sodoma en Gomorra; 22 
AIS Paulus wagte Tyſtren. Paulusen Barnabas. 47 

B. 

Uten Sodoms mueren gulde Appels ſtaen. Der ſondea 
_ beeldenis. 57 

D; 

| D* deugden Kreon een Jonghlingh op te fetten. fon- 
gelingen {piegel 78 

De gulde / ſilbere / koopere en pfere Eeuwen, 203 
Der Oudꝛen liefd' daelt op den Rinders neder. Liefde der 

Ouderen, 6: 

De ffadige honger nagelt. Aert der gierigheyt. 160 
De flemper en een gierig menſch. Tegen de verquiftinge. 138 

De ſotte menſche feer verlanght. Damocles. 122 

De wachter op den tooren. Geeſtelijcke Wachter. 75 

De weg die na den hemel gact Breedeen ſmalle wegh. zoo 

Die al fijn geneuchten op ‘taerdfthe/ Ee. Werrelts ydelheden. 
Diognes wat zp dp Lot. Diogenes foeckt meníchen. 89 

G. 

Gen blijder bzeught daelt in't gemoet, Vreught des ceu- 
wigen levens, 179 

Gelijk een bloem op’t belt bergaet,Broosheyt van ’tleven.1 66 
K Geloof in Bodt den Dader. De twaelf Articulen des Gee 

loofs. 193 

Geluckigh wiens berlichte geeft. ’t Gerufte leven. 99 
Bhp Prncen die u Onderdanen. Vermaniningetotde Prin- 

cen Ei 141 

Ghy ſult Godt uwen Heere beminnen, De thien Geboden 193 
* 5 Gierig” 



BLADT-WYSER: J 

Gierighent dat ſnoode beeft. Gierigheyts quaet. 108 
Godt heeft den Menſch alleen gegeben. t dient alles den 

Menfch. | * 51 
Godts toorn ontbzandtop Iſrael. David drie ſtraffen voor- 

gettelt 
Gꝛeoote Godt die mp het leben. Gefucht tot Godt. dr} 

« B. j | 

He leefter ſtil en wel geruft. Noodruftigheyts voors 
beeldt. 144 

Hoe derf ick Beeretreden. Vergiffenifle der fonden. 52 

Ioe edelig de Wijn. Wijn baertin den Wijfen kracht. 130 

Poe ig mijn Ziel verflagen. Trooft eens fondaers, 6o 

goe raeſt de werrelt overal.  Deftercke Woorden Mijn en 

Dijn. à 
67. 

Hoe foumen deughdigh achten. ’t Ondeughdigh gemoet. 85 
Kk Hoog vaſt klagen op De tijden, Klachte over de tijden, 156 

—1 

[Ek ben de Beer U Godt almachtig. Dethien Geboden. 19: 
ch heb gefept waer ín ghp u berblijt, Doodt der Groo- 

ten, 172 

Ick heb ſtof om te klagen. Danck-liedt. 116 
Jerufalem wat waſſer angftig Weenen. Jerufalems klachte 

En hoe menighjmael de Stadt ig oberballen, 17. 18,19 
20/ Ec. Fol. :7. 

Jeughd u vzeughd / ſtaet in al beel beter ruſt. Jeughds * 
maen. 9 

Ick Wil mijn ſtof ontleenen upt Godts Woozt. Van de 
fcheppinge. 6 

Ick wil een Maeghd bekranffen. Vreede-beeld, 111 
Indien u oogh een wepnighfchogt. Vanꝰt uytwendige en 

inwendige. 119 
Indien de Menſch ſich felben kende. Godes Lof. 93 
{nt alterklepnfte Dier, AenmerckingeopdeSpinne. 134 
“Ls langh booefent / wie in Gods cijch Wil treden, Vande 

verdruckinge. 41 

K. 

K Omt abu verdoolde weder. Chriſti aenſpraeck tot fijne 
Schapen. 28 

act 



BL A D:W Y $ E R. 
Lt elck bep ſtaen na pracht en luft. Geruſte leven. 202 

Laet ong den Peer een Danchliedt fingen. Moſis geſang. 
15 

M. 
Mur⸗ de Dzeede·verſtoorder. Gedicht 114 

Menigh wilbpdzanckenfpijs. Vrienden mael 126" 
Min hert ontfonchten ſchiet &c. Deughde Kroon. 103 
Muijn lamp is haeft gebluft. Vluchtigheyt defes Levens. 168 
Jin hert hoogmoedigh ig * ſtout. 190 

N° dat het tactken ís —— ——— der jeughdt, 77 
Natuur met wepnig iste beeen, Eenvoudige natuure 

120. 

Oo. 
O Edele natuure. De Eedele natuure, 

Op dat tp vecht befpien / hoe ’t ín De weerelt dant: 
Voorfichtigh als een Slange. is 

® Godt mijn bꝛeughdt.  Godlijcke vreughde. 
® Jenfch / u hoop is los en licht. Ydele hoop der kanten 

zor 
Opgqeſtookte finnen. Tegen de gramfchap. 133 
®@/ of ong Dader die ín D'Demelen zijt. 190 
@ Daders lieffie Kint. Tſamenlpraeck Menſch en Reli- 

gie. 201 

| R eef bep doo: bergh en se Dal. De vruchtbarige Rey- 
143 figer, 

Baere. Rijckdoms {chijn. Ea 

QEhoon dat ick had de ——— Lof der Liefde. 117 
Schout de werrelt met haer fchatten, Een Aep blijft 

een Aep. 127 
Diet de merrelt met haer blenen. De vermomde werrelt. 66 
Soo d'arme 4MMenſchte recht bekende. Dienft der ſchepſelen. 

93 
Straft mp doch niet / o eere, De 6 Poet- Pſalm. 

V. 
V Ooꝛ een die oberbodigh is. Eenis noodig. Vande Perle 

95 
Waer 
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BLADT WEEER. 
W. 

Verde menfcheninhetzĳjn. Nictinfchijn maerin’tzijne — a29 
npaerom zijt ãhp o menſch ontruſt; Trocft in kruys, 32 

Wanneer mjn gelag verſoopen Í. Saligh affterven. 195 

Dat ben ick fchoan en welgedaen. Tegen de hovaerdye, _ 152 
Tar heef: het gaudt al kracht ? De Koninginne ’t Gelt, Za 

DOstig bpons een groot gehzech. Kent u felven, 07 
Bat ig ’rebele Sonne-licht. De Blinde Bartimeus, 43 
Paris beroemen pdleeer. Tegen d'ydle eere. 10E 
Wat is een ongeruft gemoet. Orgerufte forge, 147 
Mat is ’t 6 menſch daer ghp Dug ober hlaeght. Doods klachte, 173 
Noatrijfter booreen Morgen Pon. De Sonne Chriftus. 94 
Var ſiermen zier al bgeeindighepdt. Niemandt in °t fijne te vreden, 83 
Paar ſtoft de menfch op al fijn groore goet. De verdoolde menfch, 53 
Wegh malle Baer/ mer U verweende Hfndt. Malle liefde, 62 
Melſgeluchigh die fijn gangen Werreltsloon, 71 

45 Welhemin wiens gemoet. Weeft onnofelals de duyven. — 
Mel opentn Ziele weeft te vzeen. Over Mr. Sybrant Hanffen Cardinael, 177 
Meel op mijn Zielen wilt Gods / Ec. Cornelius de Hooftman, 49 
Pel faligh Menſch. Plalm 32. ; - 183 
moie bat op Godt ftelt fijn berrcouwen. Vermaningetot Godtsvrucht, 194 
Wie De maer ſtelt fn fijn falen. Maer hout ftaet. 142 
Wie de guide Middelmaet. De meefte ruften ’ minfte puaedt. 124 
Wie dat De doodt kan oberwegen: Overdenckinge desdoodts, 170 
Wie zen tooren foecht re bouwen. Dwacsoverlegh der men{chen. 195- 
Wie han dach berdzagen al De ſchimp en ſinaet. Tegen de Gram{chap, 56 
Wie han Chit monderheden. Wonderwercken Jcfu Chrifi, 197 
Mie iſſer ruck Die nier begeert. Gerufte Rijckdom. 110 
Wielgofaemgegt braeabt in ’rgemoedt. Lof derlijdtfaemheyde. 149 
Wieraoft mp Daer de biüdtſchap. Tegen de opftookinge des werrelts, 54 
Wie ſuntongh befnoeren han. Lof der flilfwijgentheyt. à 136 
Wilt ohu deught en ruſt beminnen. Van de Naerftigbeyt. 104 

_ Witt ghp aan ſtadigh uat fozgh!ijcke vioeden. Goed genoegen, 91 
… Witt gp her padt betreden, Deughden padt. 132 

Wilr ghp be Zee bezeplen. De Geeftelijcke Schipper, 162 
> Wil van her oude gilde finger. Ouderdoms vermaeck, 164 

Wilt ghp vriendt ſchap plegen. Vriendfchaps becidt, 158 
Wilt (geer mijn gebed: berhooren. Pfalm. 102. 186 
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